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حرف الصاد- 701-ص 

."صاحب الدابة أحق بصدرھا"-3750

"صحیح" "حب" عن بريدة "حم طب" عن قیس بن سعد وحبیب بن مسلمة "حم" عن عمر "طب" عن

ة "أبونعیم" عصمة بن مالك الخطمي وعروة بن مغیث األنصاري "طس" عن علي "البزار" عن أبي ھرير

.3918المشكاة عن فاطمة الزھراء.

. "صاحب الدابة أحق بصدرھا، إال من أذن"-3751

المصدر السابق."ابن عساكر" عن بشیر."صحیح"

."صاحب الصور واضع الصور على فیه منذ خلق ينتظر متى يؤمر أن ينفخ فیه فینفخ"-3752

: ت, حم, حب, ك, أبي سعید.1079الصحیحة "خط" عن البراء."صحیح"

."صاحب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر"-3753

.1أبي أمامة-: ت78صحیح الترغیب "ع" عن أنس."صحیح"



."صبیحة لیلة القدر تطلع الشمس ال شعاع لھا كأنھا طست حتى ترتفع"-3754

.638مختصر مسلم " عن أبي.3"حم م "صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.1838قلت: وقد مضى لفظه برقم 1

."صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به علیھم"-1450-3755- 702-ص 

878اإلرواء "خ" عن أبي سعید."صحیح"

"طب ك" عن شداد بن الھاد..دق هللا فصدقه""ص-3756

: الطحاوي, ك, ھق. 61أحكام الجنائز ص "صحیح"

نَةٌ}"صدق هللا ورسوله: -3757-1451 ْ وَالُكُمْ وَأوالدُكُمْ فِت ْ ا أَم نظرت إلى ھذين الصبیین يمشیان {إِنَّمَ

. تھما"ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفع

1016صحیح أبي داود حب ك" عن بريدة.4"حم "صحیح"

."صدقت المسلم أخوالمسلم"- 3758-1452

503الصحیحة "حم ھـ ك" عن سويد بن حنظلة."صحیح"

."صدقة السر تطفئ غضب الرب"-3759

ري في السرائر" عن أبي سعید."طص" عن عبدهللا بن جعفر. "العسك"صحیح"

أبي - عبدهللا. العسكري-: ك, طس, القضاعي1908, الصحیحة 2/31, صحیح الترغیب 375الروض النضیر 

عمر. القطاعي ابن مسعود. طس. أم سلمة. طب, -ابن عباس. أبو بكر الذكواني-سعید. ابن عساكر

.1أنس-معاوية بن حیدة. ت, حب- ء في مسموعات مروأبي أمامة. طس, القضاعي, الضیا-لؤلؤ

"صدقة السر تطفئ غضب الرب وصلة الرحم تزيد في العمر وفعل المعروف يقي مصارع - 3760-1453

.السوء"

ابن -أبي سعید. ابن عساكر- : العسكري1908الصحیحة "ھب" عن أبي سعید."صحیح"

أبي أمامة. طس, القضاعي, المقدسي في -أم سلمة. طس, لؤلؤعمر. طس.- عباس. أبو بكر الذكواني

معاوية بن حیدة.-مسموعات مرو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قلت: وفي حديثه زيادة لم تصح عندي فأوردتھا في الضعیف.1

صغیر "صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعیر أو مدان من حنطة عن كل -3761- 703-ص 

.وكبیر وحر وعبد"

1177الصحیحة "قط" عن ابن عمر."صحیح"

."صدقة تصدق هللا بھا علیكم فاقبلوا صدقته"-3762

.1083, صحیح أبي داود 433مختصر مسلم " عن عمر.14"ق"صحیح"



.""صدقة ذي الرحم على ذي الرحم صدقة وصلة-3763

.883اإلرواء "طس" عن سلمان بن عامر."حسن"

."صغاركم دعامیص الجنة يتلقى أحدھم أباه فیأخذ بثوبه فال ينتھي حتى يدخله هللا وأباه الجنة"-3764

.432الصحیحة "حم خد م" عن أبي ھريرة."صحیح"

قه وعباده ولیدخلن الجنة من أمتي ثلة ال حساب "صفوة هللا من أرضه الشام وفیھا صفوته من خل-3765

.علیھم وال عذاب"

: ابن عساكر1909الصحیحة "طب" عن أبي أمامة."صحیح"

."صلة الرحم تزيد في العمر وصدقة السر تطفئ غضب الرب"-3766

.1908"القضاعي" عن ابن مسعود. الصحیحة "صحیح"

.ن الخلق وحسن الجوار يعمرن الديار ويزدن في األعمار""صلة الرحم وحس-3767

519"حم ھب" عن عائشة. الصحیحة "صحیح"

."صلة القرابة مثراة في المال محبة في األھل منسأة في األجل"-3768

"طس" عن عمروبن سھل."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعا ألصله, وھو وھم, فإنه لم يروه البخاري. راجع المصدر المذكور أعاله وفیض القدير.كذا األصل ت1

علي. - العالء بن خارجة. الخطیب-أبي ھريرة. طب-: حم, ت, ك276الصحیحة - 704-ص 

."صل من قطعك وأحسن إلى من أساء إلیك وقل الحق ولو على نفسك"-3769

: ابن السماك.1911الصحیحة لي."ابن النجار" عن ع"صحیح"

"صل الصالة لوقتھا فإن أدركت اإلمام يصلي بھم فصل معھم وقد أحرزت صالتك وإال فھي - 3770-1454

.نافلة لك"

: م483اإلرواء "ھـ" عن أبي ذر."صحیح"

.صلیت فال أصلي""صل الصالة لوقتھا فإن أدركت معھم فصل وال تقل إني قد- 3771-1455

: م483اإلرواء "ن حب" عن أبي ذر."صحیح"

اھَا}"صل بـ -3772 مْسِ وَضُحَ َّ . ونحوھا من السور"{الش

295اإلرواء "حم" عن بريدة."صحیح"

."صل بصالة أضعف القوم وال تتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا"-3773

عن المغیرة."طب""صحیح"

عثمان بن أبي العاص.-: حم, د, ن, الطحاوي, أبو عوانة541صحیح أبي داود 

"صل ركعتین تجوز فیھما وإذا جاء أحدكم واإلمام يخطب يوم الجمعة فلیصل ركعتین - 3774-1456

.ولیخففھما"

: م1023, 1022صحیح أبي داود "طب" عن جابر."صحیح"

"صل صالة الصبح ثم أقصر عن الصالة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنھا تطلع حین - 3775-1457

تطلع بین قرني شیطان وحینئذ يسجد لھا الكفار ثم صل فإن الصالة مشھودة محضورة حتى يستقل 

الظل بالرمح ثم أقصر عن الصالة فإن حینئذ تسجر جھنم فإذا أقبل الفيء 



حضورة حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصالة حتى تغرب فصل فإن الصالة مشھودة م- 705-ص 

.الشمس فإنھا تغرب بین قرني شیطان وحینئذ يسجد لھا الكفار"

2779, اإلرواء 1158صحیح أبي داود "م" عن عمروبن عنبسة."صحیح"

الناس تعش غنیا وإياك "صل صالة مودع كأنك تراه فإن كنت ال تراه فإنه يراك وايأس مما في أيدي -3776

.وما يعتذر منه"

14الصحیحة "أبومحمد اإلبراھیمي في كتاب الصالة ابن النجار" عن ابن عمر."حسن"

."صل قائما إال أن تخاف الغرق"-3777

, البزار, قط59صفة الصالة: "ك" عن ابن عمر."صحیح"

.تطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب""صل قائما فإن لم تس-3778

557، 299، االرواء 878صحیح ابي داود" عن عمران بن حصین.4"حم خ "صحیح"

."صلوا أيھا الناس في بیوتكم فإن أفضل الصالة صالة المرء في بیته إال المكتوبة"-3779

: حم, ن 440صحیح الترغیب "خ" عن زيد بن ثابت."صحیح"

."صلوا صالة المغرب مع سقوط الشمس بادروا بھا طلوع النجم"-3780

: حم1915الصحیحة "طب" عن أبي أيوب."صحیح"

."صلوا على النبیین إذا ذكرتموني فإنھم قد بعثوا كما بعثت"-3781

. 45ة فضل الصال"الشاشي ابن عساكر" عن وائل بن حجر."حسن"

."صلوا على أنبیاء هللا ورسله فإن هللا بعثھم كما بعثني"-3782- 706-ص 

42فضل الصالة "ابن أبي عمر ھب" عن أبي ھريرة "خط" عن أنس."حسن"

"صلوا علي واجتھدوا في الدعاء وقولوا: اللھم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد -3783

.باركت على إبراھیم وآل إبراھیم إنك حمید مجید"وآل محمد كما 

صفة "حم ن ابن سعد سمويه البغوي البأوردي ابن قانع طب" عن زيد بن خارجة."صحیح"

: تخ, الطحاوي, ابن األعرابي.148-146الصالة 

."صلوا في بیوتكم وال تتخذوھا قبورا"-3784

: حم, م1910الصحیحة "ت ن" عن ابن عمر."صحیح"

"صلوا في بیوتكم وال تتخذوھا قبورا وال تتخذوا بیتي عیدا وصلوا علي وسلموا فإن صالتكم تبلغني -3785

.حیثما كنتم"

96-95تحذير الساجد "ع الضیاء" عن الحسن بن علي."صحیح"

."صلوا في بیوتكم وال تتركوا النوافل فیھا"-3786

: الديلمي. 1910الصحیحة "قط في "األفراد"" عن أنس وجابر.ح""صحی

."صلوا في مرابض الغنم وال تصلوا في أعطان اإلبل"-3787

.176, اإلرواء 739المشكاة "ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

"ھـ" .شیاطین""صلوا في مرابض الغنم وال تصلوا في أعطان اإلبل فإنھا خلقت من ال-3788



عن عبدهللا بن مغفل.

: حم, حب2209, الضعیفة 63- 62, حقیقة الصیام 176اإلرواء "صحیح"

."صلوا في مراح الغنم وامسحوا رغامھا فإنھا من دواب الجنة"-3789

: البراز 1128الصحیحة "عد، ھق" عن أبي ھريرة."صحیح"

."صلوا في نعالكم وال تشبھوا بالیھود"-3790- 707-ص 

61صفة الصالة "طب" عن شداد بن أوس."صحیح"

"حم د" عن عبدهللا ."صلوا قبل المغرب ركعتین صلوا قبل المغرب ركعتین لمن شاء"-3791

المزني. 

: خ1161د , صحیح أبي داو1165, المشكاة 233الصحیحة "صحیح"

"صلي في الحجر إن أردت دخول البیت فإنما ھوقطعة من البیت ولكن قومك استقصروه حین بنوا -3792

.الكعبة فأخرجوه من البیت"

.43الصحیحة "حم ت" عن عائشة."صحیح"

."صم أفضل الصیام صیام داود صوم يوم وفطر يوم"- 3793-1458

: م1042صحیح الترغیب عمرو."ن" عن ابن "صحیح"

."صم شھر الصبر رمضان صم شھر الصبر وثالثة أيام من كل شھر......"- 3794-1459

2/82صحیح الترغیب "د ھـ" عن الباھلي."صحیح"

ف "صنائع المعروف تقي مصارع السوء واآلفات والھلكات وأھل المعروف في الدنیا ھم أھل المعرو-3795

. في اآلخرة"

1908الصحیحة "ك" عن أنس."صحیح"

"صنائع المعروف تقي مصارع السوء والصدقة خفیا تطفئ غضب الرب وصلة الرحم زيادة في العمر -3796

وكل معروف صدقة وأھل المعروف في الدنیا ھم أھل المعروف في اآلخرة وأھل المنكر في الدنیا ھم 

. ,......... "1خرةأھل المنكر في اآل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحديث إن أھل المعروف في 1817راجع التعلیق على حديث إن صدقة السر..... من الضعیف رقم 1

.1838الدنیا.... رقم 

881صحیح الترغیب "طس" عن أم سلمة."صحیح"- 708-ص 

تقي مصارع السوء وصدقة السر تطفئ غضب الرب وصلة الرحم تزيد في "صنائع المعروف- 3797-1460

. العمر"

880صحیح الترغیب "طب" عن أبي أمامة."حسن"

. صنفان من أمتي لن تنالھما شفاعتي: إمام ظلوم غشوم وكل غال مارق""-3798

.35, السنة 471الصحیحة "طب" عن أبي أمامة."حسن"



"صنفان من أھل النار لم أرھما بعد: قوم معھم سیاط كأذناب البقر يضربون بھا الناس ونساء -3799

كاسیات عاريات ممیالت مائالت رءوسھن كأسنمة البخت المائلة ال يدخلن الجنة وال يجدن ريحھا وإن 

"حم م" عن أبي ھريرة..ريحھا لیوجد من مسیرة كذا وكذا"

1388, مختصر مسلم 1326, الصحیحة 85غاية المرام صحیح""

. "صوت أبي طلحة في الجیش خیر من ألف رجل"-3800

: حم, ابن سعد, ك, حل, خط, ابن عساكر1916الصحیحة "سمويه" عن أنس."صحیح"

. د مصیبة""صوتان ملعونان في الدنیا واآلخرة: مزمار عند نعمة. ورنة عن-3801

428الصحیحة "البزار الضیاء" عن أنس."حسن"

. "صوم ثالثة أيام من كل شھر ورمضان إلى رمضان صوم الدھر وإفطاره"-3802

"حم م" عن أبي قتادة."صحیح"

. "صوم شھر الصبر وثالثة أيام من كل شھر صوم الدھر"-3803

946اإلرواء ھريرة."حم ھق" عن أبي"صحیح"

. "صوم شھر الصبر وثالثة أيام من كل شھر يذھبن وحر الصدر"-3804- 709-ص 

صحیح "البزار" عن علي وابن عباس "البغوي البأوردي طب" عن النمر بن تولب."صحیح"

: حب 1022الترغیب 

. مستقبلة""صوم يوم عرفة كفارة السنة الماضیة والسنة ال-3805

أبي قتادة-م"طس" عن أبي سعید."صحیح"

"حم م ت" ."صوم يوم عرفة يكفر سنتین ماضیة ومستقبلة وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضیة"-3806

عن أبي قتادة.

2/76, صحیح الترغیب 955, اإلرواء 286الضعیفة "صحیح"

. ضحاكم يوم تضحون""صومكم يوم تصومون وأ-3807

905اإلرواء "ھق" عن أبي ھريرة."صحیح"

. وسرره"1"صوموا الشھر-3808

115صحیح أبي داود "د" عن معاوية ."حسن"

"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بینكم وبینه سحاب فأكملوا عدة شعبان وال تستقبلوا -3809

. اال وال تصلوا رمضان بیوم من شعبان"الشھر استقب

: أبو عبید197الصحیحة "حم ن ھق" عن ابن عباس."صحیح"

"ق ن" عن أبي ھريرة. ."صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم علیكم فأكملوا شعبان ثالثین"-3810

"ن" عن ابن عباس "طب" عن البراء.

1099نضیر الروض ال"صحیح"

"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لھا فإن غم علیكم فأتموا ثالثین فإن شھد شاھدان -3811

. مسلمان فصوموا وأفطروا"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعني أوله وسرره أي آخره. وقیل: وسطه, والمراد أيام البیض.1



902اإلرواء عن رجال من الصحابة."حم ن""صحیح"- 710-ص 

. "صوموا من وضح إلى وضح"-3812

1918الصحیحة "طب" عن والد أبي الملیح."حسن"

. "1"صومي عن أختك-3813

: حم1946الصحیحة "الطیالسي" عن ابن عباس."صحیح"

. في مسجدي ھذا إال المكتوبة""صالة أحدكم في بیته أفضل من صالته -3814

"د" عن زيد بن ثابت "ابن عساكر" عن ابن عمر. "صحیح"

البیھقي] الطحاوي, -عن رجل441: ابن نصر. [صحیح الترغیب 959, صحیح أبي داود 318الروض النضیر 

تمام؛ عد, ابن عساكر.

. "صالة األوابین حین ترمض الفصال"-3815

مختصر م" عن زيد بن أرقم "عبد بن حمید وسمويه" عن عبدهللا بن أبي أوفى."حم "صحیح"

: أبو عوانة,1164, الصحیحة 466, اإلرواء 312, الروض النضیر 368مسلم 

. "صالة الجالس على النصف من صالة القائم"-3816

: ابن ماجه59صفة الصالة "صحیح" "حم" عن عائشة.

. لجماعة أفضل من صالة أحدكم وحده خمسة وعشرين جزءا""صالة ا- 3817-1461

322, مختصر مسلم 1/169خ "ن ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

. "صالة الجماعة تعدل خمسا وعشرين من صالة الفذ"-3818

"م" عن أبي ھريرة."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"األم بدل صوم النذر كما يدل علیه سبب وروده, وھو في الصحیحین وغبرھما بلفظ قلت: يعني1

, وال يضر ذلك في االستدالل. بالحديث على مشروعیة صوم النذر عن المیت, سواء كان أما أو األخت"

. وھو محمول على صوم النذر "من مات وعلیه صیام صام عنه ولیه"أختا لقوله صلى هللا علیه وسلم: 

ا كما رجحه ابن القیم وغیره.أيض

. "صالة الجماعة تفضل صالة الفذ بخمس وعشرين درجة"-3819- 711-ص 

400-399صحیح الترغیب "حم خ ھـ" عن أبي سعید."صحیح"

". "صالة الجماعة تفضل صالة الفذ بسبع وعشرين درجة-3820

499الروض النضیر "مالك حم ق ت ن ھـ" عن ابن عمر."صحیح"

. "صالة الرجل تطوعا حیث ال يراه الناس تعدل صالته على أعین الناس خمسا وعشرين"-3821

: الديلمي1/159الترغیب "ع" عن صھیب."صحیح"

."صالة الرجل في جماعة تزيد على صالة الرجل وحده....... خمسا وعشرين درجة"-3822-1462

563صحیح أبي داود "ھـ" عن أبي."صحیح"



"صالة الرجل في جماعة تزيد على صالته في بیته وصالته في سوقه خمسا وعشرين درجة -3823

وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد ال يريد إال الصالة لم يخط خطوة إال رفعه هللا بھا 

خل المسجد فإذا دخل المسجد كان في صالة ما كانت الصالة درجة وحط عنه بھا خطیئة حتى يد

تحبسه وتصلي المالئكة علیه ما دام في مجلسه الذي يصلي فیه يقولون: اللھم اغفر له اللھم ارحمه 

"حم ق د ھـ" عن أبي ھريرة..اللھم تب علیه ما لم يؤذ فیه أو يحدث فیه"

. 568داود ب, صحیح أبي323مختصر مسلم "صحیح"

"صالة الرجل في جماعة تزيد على صالته وحده خمسا وعشرين درجة فإذا صالھا بأرض فالة -3824

فأتم وضوءھا وركوعھا 

. وسجودھا بلغت صالته خمسین درجة"- 712-ص 

2/152, الترغیب 569صحیح أبي داود "عبد بن حمید ع حب ك" عن أبي سعید."صحیح"

الة الرجل قائما أفضل من صالته قاعدا وصالته قاعدا على النصف من صالته قائما وصالته نائما "ص-3825

. على النصف من صالته قاعدا"

: خ59- 58صفة الصالة "حم د" عن عمران بن حصین."صحیح"

. "صالة الرجل قاعدا نصف الصالة ولكني لست كأحد منكم"-3826

د ن" عن ابن عمرو."م"صحیح"

. "صالة الضحى صالة األوابین"-3827

وزاد: الطبراني. وابن خزيمة في صحیحه 676[صحیح الترغیب "فر" عن أبي ھريرة."صحیح"

: حم.1286] صحیح أبي داود 1994, والصحیحة 1224

. "صالة القاعد نصف صالة القائم"-3828

ن أنس "ھـ" عن ابن عمرو"طب" عن ابن عمر وعبدهللا بن السائب "حم ن ھـ" ع"صحیح"

776و585الروض النضیر وعبدالمطلب بن أبي وداعة.

. "صالة اللیل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى"-3829

, مختصر 1197, صحیح أبي داود 519الروض النضیر " عن ابن عمر.4"مالك حم ق "صحیح"

383مسام 

. "صالة اللیل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر اللیل"-3830

ابن عمر وابن عباس. - مسلم صالة اللیل"طب" عن ابن عباس."صحیح"

. "صالة اللیل والنھار مثنى مثنى"-3831- 713-ص 

: 1172, صحیح السن123, الحوض المورود 522الروض النضیر "حم ع" عن ابن عمر."صحیح"

ابن خزيمة, حب

"صالة المرأة في بیتھا أفضل من صالتھا في حجرتھا وصالتھا في مخدعھا أفضل من صالتھا في -3833

. بیتھا"



, 579, صحیح أبي داود 1063المشكاة "د" عن ابن مسعود "ك" عن أم سلمة."صحیح"

, ابن خزيمة.343حیح الترغیب ص

. "صالة المغرب وتر النھار"-3834

1: حم, طص523الروض النضیر "ش" عن ابن عمر."صحیح"

. "صالة الوسطى صالة العصر"-3835

"حم ت" عن سمرة "ش ت حب" عن ابن مسعود "ش" عن الحسن مرسال "ھق" عن "صحیح"

ابن - علي. م- : ق-634و633المشكاة ابن عباس "الطیالسي" عن علي.أبي ھريرة "البزار" عن

مسعود

"صالة رجلین يؤم أحدھما صاحبه أزكى عند هللا من صالة أربعة تترى وصالة أربعة يؤمھم أحدھم -3836

. رى"أزكى عند هللا من صالة ثمانیة تترى وصالة ثمانیة يؤمھم أحدھم أزكى عند هللا من صالة مائة تت

: تخ, ابن سعد, البزار, الديلمي1912الصحیحة "طب ھق" عن قبات بن أشیم."حسن"

. "صالة في إثر صالة ال لغوبینھما كتاب في علیین"-3837

: حم, عد, ابن 1166, 567, صحیح أبي داود 908الروض النضیر "د" عن أبي أمامة."حسن"

عساكر. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

."فأوتروا صالة اللیل"قلت: وتمام الحديث عندھما 1

"صالة في مسجدي أفضل من ألف صالة فیما سواه إال المسجد الحرام وصالة -3838- 714-ص 

. في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صالة فیما سواه"

2/136, الترغیب 1129اإلرواء "حم ھـ" عن جابر."صحیح"

. "صالة في مسجدي ھذا أفضل من ألف صالة فیما سواه من المساجد إال المسجد الحرام"-3839

. "حم" "حم ق ت ن ھـ" عن أبي ھريرة "حم م ن ھـ" عن ابن عمر. "م" عن میمونة"صحیح"

عن جبیر بن مطعم وسعد واألرقم. 

1035و1227, حب 971اإلرواء 

"صالة في مسجدي ھذا أفضل من ألف صالة فیما سواه من المساجد إال المسجد الحرام فإني -3840

. آخر األنبیاء وإن مسجدي آخر المساجد"

"م ن" عن أبي ھريرة."صحیح"

"صالة في مسجدي ھذا أفضل من ألف صالة فیما سواه من المساجد إال المسجد الحرام وصالة -3841

. لمسجد الحرام أفضل من صالة في مسجدي ھذا بمائة صالة"في ا

2/136, الترغیب1971اإلرواء "حم حب" عن ابن الزبیر."صحیح"

. "صالة مع اإلمام أفضل من خمس وعشرين صالة يصلیھا وحده"- 3842-1463

"م" عن أبي ھريرة."صحیح"

. "حم حب" بح حتى تطلع الشمس والعصر حتى تغرب الشمس""صالتان ال يصلى بعدھما: الص-3843

عن سعد.

أبي سعید وعمر-: حم, ق1157صحیح أبي داود "صحیح"



"صالتكن في بیوتكن أفضل من صالتكن في حجركن وصالتكن في حجركن أفضل من صالتكن في -3844

دوركن وصالتكن في دوركن 

"حم طب ھق" عن أم حمید..جماعة"أفضل من صالتكن في مسجد ال- 715-ص 

: ابن خزيمة338, صحیح الترغیب 29تخريج "المرأة المسلمة للبنا" ص "حسن"

. "صالح أول ھذه األمة بالزھد والیقین ويھلك آخرھا بالبخل واألمل"-3845

5281المشكاة "حم في الزھد طس ھب" عن ابن عمرو."حسن"

. "صیاح المولود حین يقع نزغة من الشیطان"-3846

1100الروض النضیر "م" عن أبي ھريرة."صحیح"

. "صیام المرء في سبیل هللا يبعده من جھنم مسیرة سبعین عاما"-3847

, : الطیالسي, حم, ق, ت, ن, الدارمي2/62صحیح الترغیب "طب" عن أبي الدرداء."صحیح"

أبي سعید.-ابن ماجه

. "صیام ثالثة أيام من كل شھر صیام الدھر وإفطاره"-3848

.1021صحیح الترغیب "حم حب" عن قرة بن إياس."صحیح"

"صیام ثالثة أيام من كل شھر صیام الدھر وھي أيام البیض: صبیحة ثالث عشرة وأربع عشرة -3849

. وخمس عشرة"

1030صحیح الترغیب ع ھب" عن جرير."ن"حسن"

. "صیام حسن صیام ثالثة أيام من الشھر"-3850

218/1خز "حم ن حب" عن عثمان بن أبي العاص."صحیح"

. "صیام شھر رمضان بعشرة أشھر وصیام ستة أيام بعده بشھرين فذلك صیام السنة"-3851

: الدارمي, ابن ماجه, ابن خزيمة, 997صحیح الترغیب وبان."حم ن حب" عن ث"صحیح"

الطحاوي, ابن عساكر.

. "صیام يوم السبت ال لك وال علیك"-3852

960اإلرواء "حم" عن امرأة."صحیح"

"صیام يوم عرفة إني أحتسب على هللا أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي -3853- 716-ص 

"ت حب" عن أبي .ده وصیام يوم عاشوراء إني أحتسب على هللا أن يكفر السنة التي قبله"بع

قتادة.

1000, صحیح الترغیب 952, اإلرواء 1/411الضعیفة "صحیح"



فصل في المحلى بـ"ال" من ھذا الحرف- 717-ص 

. طر""الصائم المتطوع أمیر نفسه إن شاء صام وإن شاء أف-3854

: د, الدارقطني, ھق2079المشكاة "حم ت ك" عن أم ھانئ."صحیح"

. "الصابر الصابر عند الصدمة األولى"-3855

1: ق, ھق22أحكام الجنائز "تخ" عن أنس."صحیح"

. "الصبر عند الصدمة األولى"-3856

أنس-: ق ھق23أحكام الجنائز "البزار ع" عن أبي ھريرة."صحیح"

. "الصبر عند أول صدمة"-3857

أنس- : ق, ھق22"البزار" عن ابن عباس. أحكام الجنائز "صحیح"

"حم ت ن ھـ ."الصدقة على المسكین صدقة وھي على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة"-3858

ك" عن سلمان بن عامر.

883, صحیح الترغیب 1939المشكاة "صحیح"

. "الصرعة كل الصرعة الذي يغضب فیشتد غضبه ويحمر وجھه ويقشعر شعره فیصرع غضبه"-3859

3/278الترغیب "حم" عن رجل"حسن"

"الصعید الطیب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر -3860

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, ويأتي قريبا.1661بلفظ آخر نحوه مضى1

. سنین"- 718-ص 

153, إرواء 357صحیح أبي داود "ن حب" عن أبي ذر."صحیح"

"الصعید وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنین فإذا وجد الماء فلیتق هللا ولیمسه بشرته -3861

. فإن ذلك خیر"

أبي ذر - 357صحیح أبي داود ريرة."البزار" عن أبي ھ"صحیح"

"حم د ك" عن أبي ھريرة ."الصلح جائز بین المسلمین إال صلحا أحل حراما أو حرم حالال"-3862

"ت ھـ" عن عمروبن عوف.

1420, 1303اإلرواء "صحیح"

. "الصور قرن ينفخ فیه"-3863

1080الصحیحة و."حم د ت ك" عن ابن عمر"صحیح"

. "الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فال صورة"-3864

1921الصحیحة "االسماعیلي في معجمه" عن ابن عباس."صحیح"

. "الصوم جنة"-3865

أبي ھريرة- : ق972صحیح الترغیب "ن" عن معاذ."صحیح"

. "الصوم جنة من عذاب هللا"-3866

: حم, ن, ابن ماجه, ابن 971صحیح الترغیب "ھب" عن عثمان بن أبي العاص.صحیح""



خزيمة, حب

. "الصوم جنة يستجن بھا العبد من النار"-3867

: حم, ن, ابن ماجه, ابن خزيمة, 970صحیح الترغیب "طب" عن عثمان بن أبي العاص."حسن"

حب

. الغنیمة الباردة""الصوم في الشتاء -3868

"حم ع طب ھق" عن عامر بن مسعود "طس عد ھب" عن أنس. "حسن"

"عد ھب" عن جابر. 

عامر.-: ابن أبي شیبة, ابن أبي الدنیا, الضیاء1922, الصحیجة 69الروض النضیر - 719-ص 

. "الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون واألضحى يوم تضحون"-3869

224, الصحیحة 905اإلرواء ت" عن أبي ھريرة.""صحیح"

. "الصالة خیر موضوع فمن استطاع أن يستكثر فلیستكثر"-3870

386صحیح الترغیب "طس" عن أبي ھريرة."حسن"

"الصالة في جماعة تعدل خمسا وعشرين صالة فإذا صالھا في فالة فأتم ركوعھا وسجودھا -3871

. ین صالة"بلغت خمس

: حم410, صحیح الترغیب 569صحیح السنن "د ك" عن أبي سعید."صحیح"

. "الصالة في مسجد قباء كعمرة"-3872

"حم ت ھـ ك" عن أسید بن حضیر."صحیح"

. "الصالة وما ملكت أيمانكم الصالة وما ملكت أيمانكم"-3873

أنس "حم ھـ" عن أم سلمة "طب" عن ابن عمر."حم ن ھـ حب" عن "صحیح"

. "الصلوات الخمس كفارة لما بینھن ما اجتنبت الكبائر والجمعة إلى الجمعة وزيادة ثالثة أيام"-3874

1أبي ھريرة في حديثین-: م1920الصحیحة "حل" عن أنس."صحیح"

لى رمضان مكفرات لما بینھن إذا اجتنبت "الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إ-3875

. الكبائر"

"حم م ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

. "الصیام جنة"-3876

"نحوه عن معاذ": ق 970صحیح الترغیب "حم ن" عن أبي ھريرة."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

."من توضأ يوم الجمعة ..."آلخر بلفظ قلت: وسیأتي أحدھما عقبة, وا1

"الصیام جنة وإذا كان أحدكم صائما فال يرفث وال يجھل وإن امرؤ قاتله أو - 1464-3877- 720-ص 

شاتمه فلیقل: إني صائم مرتین والذي نفسي بیده لخلوف فم الصائم أطیب عند هللا من ريح المسك 

. أنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالھا"يترك طعامه وشرابه وشھوته من أجلي الصیام لي و



"حم خ" عن أبي ھريرة."صحیح"

"الصیام جنة من النار فمن أصبح صائما فال يجھل يومئذ وإن امرؤ جھل علیه فال يشتمه وال يسبه -3878

. ولیقل إني صائم والذي نفس محمد بیده لخلوف فم الصائم أطیب عند هللا من ريح المسك"

2/60صحیح الترغیب "ن" عن عائشة."صحیح"

. "الصیام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال"-3879

: حب, ابن خزيمة. 971صحیح الترغیب "حم ن ھـ" عن عثمان بن أبي العاص."صحیح"

. "الصیام جنة وحصن حصین من النار"-3880

972صحیح الترغیب "حم ھب" عن أبي ھريرة."حسن"

"الصیام جنة وھو حصن من حصون المؤمن وكل عمل لصاحبه إال الصیام يقول هللا: الصیام لي وأنا -3881

. أجزي به"

"انظر ما تقدم"..1"طب" عن أبي أمامة"حسن"

ه الطعام والشھوات "الصیام والقرآن يشفعان للعبد يوم القیامة يقول الصیام: أي رب إني منعت-3882

. بالنھار فشفعني فیه يقول القرآن: رب منعته النوم باللیل فشفعني فیه فیشفعان"

973, صحیح الترغیب 1963المشكاة "حم طب ك ھب" عن ابن عمرو."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في "الصحیحین" عن أبي ھريرة, وسیأتي بلفظ: قال هللا قلت: طرفة األول يشھد له ما قبله, وسائره1

."كل عمل ..."تعالى: 

حرف الضاد- 721-ص 

. "ضالة المسلم حرق النار"-3883

"حم ت ن ھـ حب" عن الجارود بن المعلى "حم ھـ حب" عن عبدهللا بن الشخیر. "طب" "صحیح"

.3038, المشكاة 621حة , الصحی264الروض النضیر عصمة بن مالك.

. "ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز"-3884

: ابن ماجه, ھق65الضعیفة "حم طب" عن أم بالل."صحیح"

. "ضحك هللا من رجلین قتل أحدھما صاحبه وكالھما في الجنة"- 3885-1465

1: ق1047الصحیحة "حب" عن أبي ھريرة."صحیح"

. "ضحكت من قوم يساقون إلى الجنة مقرنین في السالسل"-3886

573السنة "حم" عن أبي أمامة."صحیح"

"ضرب هللا تعالى مثال صراطا مستقیما وعلى جنبتي الصراط سوران فیھما أبواب مفتحة وعلى -3887

ادخلوا الصراط جمیعا وال تتعوجوا وداع األبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيھا الناس! 

يدعومن فوق الصراط فإذا أراد اإلنسان أن يفتح شیئا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يأتي لفظھما في "يضحك هللا ...".1



من تلك األبواب قال: ويحك ال تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه فالصراط اإلسالم والسوران - 722-ص 

تعالى واألبواب المفتحة محارم هللا تعالى وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب هللا والداعي حدود هللا

. من فوق واعظ هللا في قلب كل مسلم"

191المشكاة "حم ك" عن النواس."صحیح"

. 1"ضرس الكافر مثل أحد وغلظ جلده أربعون ذراعا بذراع الجبار"-3888

1105الصحیحة البزار" عن ثوبان.""صحیح"

. "ضرس الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسیرة ثالث"-3889

1105, الصحیحة 1982مختصر مسلم "م ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

"ضرس الكافر يوم القیامة مثل أحد وعرض جلده سبعون ذراعا وعضده مثل البیضاء وفخذه مثل -3890

. مقعده في النار ما بیني وبین الربذة"ورقان و

1105الصحیحة "حم ك" عن أبي ھريرة."صحیح"

. "ضرس الكافر يوم القیامة مثل أحد وفخذه مثل البیضاء ومقعده في النار مسیرة ثالث مثل الربذة"-3891

1105, الصحیحة 5674المشكاة "ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

"ھق" عن ابن عباس.."ضع أنفك لیسجد معك"-3892

: طب, قط, أبو نعیم.1644", الصحیحة 124- 123صفة الصالة ""صحیح"

3893-

. شر ما أجد وأحاذر"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.2114أي من جبابرة المتقدمین. انظر الحديث 1

مختصر مسلم "حم م ھـ" عن عثمان بن أبي العاص الثقفي."صحیح"- 723-ص 

: مالك, د, ت,1415, الصحیحة 70, شرح الطحاوية 1447

عوذ بعزة هللا وقدرته من شر "ضع يمینك على المكان الذي تشتكي فامسح بھا سبع مرات وقل: أ-3894

. ما أجد في كل مسحة"

1415, الصحیحة 70شرح الطحاوية "طب ك" عن عثمان بن أبي العاص."صحیح"

. "ضعي في يد المسكین ولو ظلفا محرقا"-3895

.1942, 1879المشكاة "حم طب" عن أم عبید."صحیح"

. ق النار""ضوال المسلم حر3896-1466

: حم, ابن ماجه, حب, أبو عبید, حل, ھق, 620الصحیحة "ابن سعد" عن ابن الشخیر."صحیح"

الضیاء.



فصل في المحلى بـ"ال" من ھذا الحرف- 724-ص 

الضالة واللقطة تجدھا فانشدھا وال تكتم وال تغیب فإن وجدت ربھا فأدھا وإال فإنما ھو مال هللا "-3897

. من يشاء"يؤتیه

621الصحیحة "طب" عن الجارود."صحیح"

. "الضب لست آكله وال أحرمه"-3898

"حم ق ت ن ھـ" عن ابن عمر."صحیح"

. "الضبع صید فكلھا وفیھا كبش مسن إذا أصابھا المحرم"-3899

2494و1050اإلرواء "ھق" عن جابر."صحیح"

. الضبع صید وفیه كبش""-3900

1050اإلرواء "قط ھق" عن ابن عباس."صحیح"

. "الضیافة ثالثة أيام فما زاد فھو صدقة"-3901

الترغیب "حم ع" عن أبي سعید "البزار" عن ابن عمر "طس" عن ابن عباس."صحیح"

: حب3/243

. ھو صدقة وكل معروف صدقة""الضیافة ثالثة أيام فما زاد ف-3902

3/243"صحیح" "البزار" عن ابن مسعود. الترغیب 

. "الضیافة ثالثة أيام فما كان فوق ذلك فھو معروف"-3903- 725-ص 

يشھد له الذي قبله وبعده"طب" عن طارق بن أشیم."صحیح"

. "الضیافة ثالثة أيام فما كان وراء ذلك فھو صدقة"-3904

3/243الترغیب "خ" عن أبي شريح "حم د" عن أبي ھريرة."صحیح"

حرف الطاء- 726-ص 

. "طائر كل إنسان في عنقه"-3905

.1900الصحیحة "ابن جرير" عن جابر."صحیح"

ويخسف "طائفة من أمتي يخسف بھم يبعثون إلى رجل فیأتي مكة فیمنعه هللا تعالى-3906-1467

. بھم مصرعھم واحد ومصادرھم شتى إن منھم من يكره فیجيء مكرھا"

: حم، ع.1924الصحیحة "طب" عن أم سلمة."صحیح"

. "طاعة اإلمام حق على المرء المسلم ما لم يأمر بمعصیة هللا فإذا أمر بمعصیة هللا فال طاعة له"-3907

: تمام.752الصحیحة "ھب" عن أبي ھريرة."حسن"

. "مالك ق ت" عن أبي ھريرة."طعام االثنین كافي الثالثة وطعام الثالثة كافي األربعة"-3908

: حم، 1686، الصحیحة 1310مختصر مسلم "صحیح"

. "طعام االثنین يكفي األربعة وطعام األربعة يكفي الثمانیة فاجتمعوا علیه وال تفرقوا"-3909



1686الصحیحة "طب" عن ابن عمر.ن""حس

"طعام الواحد يكفي االثنین وطعام االثنین يكفي-3910

"حم م ت ن" عن جابر. .األربعة وطعام األربعة يكفي الثمانیة"- 727-ص 

: الدارمي. 1686، الصحیحة 1311مختصر مسلم "صحیح"

. "ت" عن أنس.إناء""طعام بطعام وإناء ب-3911

عائشة -: حم، د، ن1523، اإلرواء 93الروض النضیر "صحیح"

. "طعام كطعامھا وإناء كإنائھا"-3912

المصدران نفسھما."حم" عن عائشة."صحیح"

. "طلب العلم فريضة على كل مسلم"-3913

بن علي "طس" عن ابن عباس "تمام" عن "عد ھب" عن أنس "طص خط" عن الحسین"صحیح"

تخريج مشكلة الفقر ابن عمر "طب" عن ابن مسعود "خط" عن علي "طس ھب" عن أبي سعید.

".70، "صحیح الترغیب 86

"طلب العلم فريضة على كل مسلم وإن طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحیتان في -3914

. البحر"

.79، 70، "صحیح الترغیب 86تخريج مشكلة الفقر البر في العلم" عن أنس."ابن عبد"صحیح"

. "طلحة شھید يمشي على وجه األرض"-3915

ت، 125الصحیحة "ھـ" عن جابر "ابن عساكر" عن أبي ھريرة وأبي سعید."صحیح"

الطیالسي.

. "طلحة ممن قضى نحبه"-3916

، ابن سعد، ت، ع، 125الصحیحة عن معاوية "ابن عساكر" عن عائشة."ت ھـ""صحیح"

عبیدهللا بن عبدهللا مرسال.-طلحة. ابن سعد-الضیاء

. "طوافك بالبیت وسعیك بین الصفا والمروة يكفیك لحجك وعمرتك"-3917

: م.1984الصحیحة "د" عن عائشة."صحیح"

.شجرة في الجنة مسیرة مائة عام ثیاب أھل الجنة تخرج من أكمامھا""طوبى-3918- 728-ص 

: ابن جرير.1985"حسن" "حم حب" عن أبي سعید. الصحیحة 

"طوبى لعیش بعد المسیح يؤذن للسماء في القطر ويؤذن لألرض في النبات حتى لوبذرت حبك -3919

على الحیة فال تضره وال تشاح وال تحاسد على الصفا لنبت وحتى يمر الرجل على األسد فال يضره ويطأ 

"أبوسعید النقاش في فوائد العراقیین" عن أبي ھريرة..وال تباغض"

أبو بكر األنباري, الديلمي، الضیاء.1926الصحیحة "صحیح"

ت."حم ت ك" عن زيد بن ثاب."طوبى للشام ألن مالئكة الرحمن باسطة أجنحتھا علیه"-3920

: حب، ابن عساكر. 502تخريج فضائل الشام، الصحیحة "صحیح"



. "طوبى للغرباء أناس صالحون في أناس سوء كثیر من يعصیھم أكثر ممن يطیعھم"-3921

: ابن المبارك.1619الصحیحة "حم" عن ابن عمرو."صحیح"

. كني ثم آمن بي""طوبى لمن أدركني وآمن بي وطوبى لمن لم يدر-3922

.1"ابن النجار" عن أبي ھريرة"صحیح"

. "طوبى لمن رآني وآمن بي ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني"-3923

.1241الصحیحة "حم حب" عن أبي سعید."صحیح"

. ات""طوبى لمن رآني وآمن بي مرة وطوبى لمن لم يرني وآمن بي سبع مر-3924

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يشھد له ما بعده.1

.1241الصحیحة "حم تخ حب ك" عن أبي أمامة "حم" عن أنس."صحیح"- 729-ص 

"الطیالسي عبد بن ."طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى لمن آمن بي ولم يرني ثالث مرات"-3925

ر. حمید" عن ابن عم

: حم أبي عبدالرحمن الجھني. 1241الصحیحة "صحیح"

"طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى لمن رأى من رآني ولمن رأى من رأى من رآني وآمن بي -3926

. طوبى لھم وحسن مآب"

.1254الصحیحة "طب ك" عن عبدهللا بن بسر."صحیح"

. رآني ولمن رأى من رأى من رآني""طوبى لمن رآني ولمن رأى من -3927

. 1254الصحیحة "عبد بن حمید" عن أبي سعید "ابن عساكر" عن واثلة."صحیح"

. "طوبى لمن طال عمره وحسن عمله"-3928

.1245: البغوي في السنة 1836"صحیح" "طب حل" عن عبدهللا بن بسر. الصحیحة 

. بیته وبكى على خطیئته""طوبى لمن ملك لسانه ووسعه-3929

.180"حسن" "طص حل" عن ثوبان. الروض النضیر 

. "طوبى لمن وجد في صحیفته استغفارا كثیرا"-3930

"ھـ" عن عبدهللا بن بسر "حل" عن عائشة "حم في الزھد" عن أبي الدرداء موقوفا. "صحیح"

: الضیاء.2/268الترغیب .2356المشكاة 

. بى لمن ھدي لإلسالم وكان عیشه كفافا وقنع به""طو-3931

"ت حب ك" عن فضالة بن عبید."صحیح"

. "طوفي من وراء الناس وأنت راكبة"-3932

.700، مختصر مسلم 1259الصحیحة "خ د" عن أم سلمة."صحیح"

. بع مرات أوالھن بالتراب""طھور إناء أحدكم إذا ولغ فیه الكلب أن يغسله س-3933- 730-ص 

. 1102، 1055، الروض النضیر 64صحیح أبي داود "م د" عن أبي ھريرة."صحیح"



. "طھور كل أديم دباغه"-3934

.26، غاية المرام 413الروض النضیر "أبوبكر في الغیالنیات" عن عائشة."صحیح"

؟ ھود ال تطھر أفنیتھا""طھروا أفنیتكم فإن الی-3935

.236الصحیحة "طس" عن سعد."حسن"

"طھروا ھذه األجساد طھركم هللا فإنه لیس عبد يبیت طاھرا إال بات معه ملك في شعاره ال -3936

. ينقلب ساعة من اللیل إال قال: اللھم اغفر لعبدك فإنه بات طاھرا"

.598"حسن" "طب" عن ابن عمر. صحیح الترغیب

"ت" عن ."طیب الرجال ما ظھر ريحه وخفي لونه وطیب النساء ما ظھر لونه وخفي ريحه"-3937

أبي ھريرة "طب الضیاء" عن أنس. 

أنس. -أبي ھريرة. ھب-: ن، ھب4443المشكاة "صحیح"

"عبد بن حمید" عن جابر.."طیر كل عبد في عنقه"-3938

: حم، ابن جرير. 1907الصحیحة "صحیح"

. "طیبوا أفواھكم بالسواك فإنھا طرق القرآن"-3939

علي.- : البزار1213الصحیحة "ھـ" عن سمرة."صحیح"

. "طیبوا أفواھكم فإن أفواھكم طريق القرآن"-3940

ضین عن بعض "الكجي في سننه" عن وضین مرسال "السجزي في اإلبانة" عن و"صحیح"

.1213الصحیحة الصحابة.

. "طیبوا ساحاتكم فإن أنتن الساحات ساحات الیھود"-3941

أبي جعفر مرسال.-: وكیع236الصحیحة "طس" عن سعد."حسن"

فصل في المحلى بـ"ال" من ھذا الحرف- 731-ص 

. "الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر"-3942

.655الصحیحة "حم ت ھـ ك" عن أبي ھريرة.ح""صحی

. "الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر"-3943

: تخ، عم.655الصحیحة "حم ھـ" عن سنان بن سنة."صحیح"

یه وإذا وقع "الطاعون آية الرجز ابتلى هللا به ناسا من عباده فإذا سمعتم به فال تدخلوا عل- 3944-1468

. بأرض وأنتم بھا فال تفروا منه"

"م" عن أسامة بن زيد."صحیح"

"الطاعون بقیة رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائیل فإذا وقع بأرض وأنتم بھا فال -3945

. تخرجوا منھا فرارا منه وإذا وقع بأرض ولستم بھا فال تھبطوا علیھا"

ن أسامة."ق ت" ع"صحیح"

"الطاعون شھادة ألمتي ووخز أعدائكم من الجن غدة كغدة اإلبل تخرج في اآلباط والمراق من -3946

. مات فیه مات شھیدا ومن أقام فیه كان كالمرابط في سبیل هللا ومن فر منه كان كالفار من الزحف"

.1928الصحیحة "طس أبو نعیم في فوائد أبي بكر بن خالد" عن عائشة."حسن"



. "الطاعون شھادة لكل مسلم"-3947- 732-ص 

: الطیالسي.37، أحكام الجنائز 1083مختصر مسلم "حم ق ك" عن أنس."حسن"

. "الطاعون غدة كغدة البعیر المقیم بھا كالشھید والفار منھا كالفار من الزحف"-3948

.655الصحیحة : ع، طس.2/204یب "حم" عن عائشة. الترغ"صحیح"

"الطاعون كان عذابا يبعثه هللا على من يشاء وإن هللا جعله رحمة للمؤمنین فلیس من أحد يقع -3949

. الطاعون فیمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه ال يصیبه إال ما كتب هللا له إال كان له مثل أجر شھید"

: ھق.37أحكام الجنائز ة."حم خ" عن عائش"صحیح"

. "الطاعون والغرق والبطن والحرق والنفساء شھادة ألمتي"-3950

: الدارمي، ن.39-38أحكام الجنائز "حم طب الضیاء" عن صفوان بن أمیة."صحیح"

. "الطاعون وخز أعدائكم من الجن وھو لكم شھادة"-3951

.1638، 1637، اإلرواء 186الضعیفة موسى."ك" عن أبي "صحیح"

. "الطعام بالطعام مثال بمثل"-3952

، الموسوعة.908مختصر مسلم "حم م" عن معمر بن عبدهللا."صحیح"

. "الطعن والطاعون والھدم وأكل السبع والغرق والحرق والبطن وذات الجنب شھادة"-3953

. 301، 1/300مجمع الزوائد ".1انع" عن ربیع األنصاري"ابن ق"صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من رواية الطبراني 5/300، والھیثمي 2/201لم أقف على إسناده، وقد أو رده المنذري في "الترغیب" 1

لھم محتج بھم في الصحیح".دون قوله أكل السبع وجعل مكانه والنفساء بجمع شھادة، وقاال: "ورجا

. إال فقرة السبع، فلم أجد 43، 36قلت: والحديث جاء مفرقا في أحاديث خرجتھا في أحكام الجنائز ص 

لھا شاھدا إال من قول ابن مسعود موقوفا علیه، ولذلك لم أو ردھا في "الجنائز" وهللا أعلم.

. المنطق فمن نطق فال ينطق إال بخیر""الطواف بالبیت صالة ولكن هللا أحل فیه-3954- 733-ص 

.121اإلرواء "طب حل ك ھق" عن ابن عباس."صحیح"

. "الطواف حول البیت مثل الصالة إال أنكم تتكلمون فیه فمن تكلم فیه فال يتكلم إال بخیر"-3955

.121اإلرواء "ت ك ھق" عن ابن عباس."صحیح"

. ف صالة فأقلوا فیه الكالم""الطوا-3956

.121اإلرواء "طب" عن ابن عباس."صحیح"

3957-

فبائع نفسه واألرض والصالة نور والصدقة برھان والصبر ضیاء والقرآن حجة لك أو علیك كل الناس يغدوا 

"حم م ت" عن أبي مالك األشعري..فمعتقھا أو موبقھا"

. 59، تخريج مشكلة الفقر 120مختصر مسلم "صحیح"

. "الطالق بید من أخذ بالساق"-3958

: ابن ماجه، قط، ھق.2041اإلرواء "طب" عن ابن عباس."حسن"

. "الطیر تجري بقدر"-3959



: حم، ابن أبي عاصم، البزار، عد، السھمي.860الصحیحة "ك" عن عائشة.ن""حس

ك" عن ابن مسعود.4"حم خد ."الطیرة شرك"-3960

: الطحاوي، حب. 430، الصحیحة 303غاية المرام "صحیح"

حرف الظاء- 734-ص 

غفره وظلم ال يتركه فأما الظلم الذي ال يغفره هللا فالشرك "الظلم ثالثة فظلم ال يغفره هللا وظلم ي-3961

یمٌ}قال هللا: ظِ رْكَ لَظُلْمٌ عَ ِ ّ َّ الش , وأما الظلم الذي يغفره فظلم العباد أنفسھم فیما بینھم وبین {إِن

.ربھم وأما الظلم الذي ال يتركه هللا فظلم العباد بعضھم بعضا حتى يدبر لبعضھم من بعض"

.1927الصحیحة الطیالسي البزار" عن أنس.""حسن"

الظھر يركب بنفقته إذا كان مرھونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرھونا وعلى الذي يركب "-3962

. ويشرب النفقة"

.1409اإلرواء "خ ت ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

حرف العین- 735-ص 

. ي مخرفة الجنة فإذا جلس عنده غمرته الرحمة""عائد المريض ف- 3963-1469

1929الصحیحة "البزار" عن عبدالرحمن بن عوف."صحیح"

. "عائد المريض يمشي في مخرفة الجنة حتى يرجع"-3964

"م" عن ثوبان."صحیح"

. "عائشة زوجتي في الجنة"-3965

1142الصحیحة مرسال."ابن سعد" عن مسلم البطین"صحیح"

"ابن مندة" عن رافع مولى عائشة.."عادى هللا من عادى علیا"-3966

علي. -سعد. عم- زيد بن أرقم. ن, ابن ماجه, ك- : حم, ن, حب, ك1750الصحیحة "صحیح"

. "عارية مؤداة"-3967

1513اإلرواء ,612الصحیحة "ك" عن ابن عباس."صحیح"

. "عاشوراء يوم العاشر"-3968

2824الضعیفة "قط فر" عن أبي ھريرة."صحیح"

. "عالجیھا بكتاب هللا"- 3969-1470

1931الصحیحة "حب" عن عائشة."صحیح"

. "عامة أھل النار النساء"-3970- 736-ص 

1أسامة- حم،قین."طب" عن عمران بن حص"صحیح"



. "عامة عذاب القبر من البول"-3971

280اإلرواء "ك" عن ابن عباس."صحیح"

. "عباد هللا لتسون صفوفكم أو لیخالفن هللا بین وجوھكم"-3972

"ق د ت" عن النعمان بن بشیر."صحیح"

قترض امرءا ظلما فذاك يحرج ويھلك عباد هللا! تدأووا فإن هللا "عباد هللا! وضع هللا الحرج إال امرءا ا-3973

. تعالى لم يضع داء إال وضع له دواء إال داء واحدا: الھرم"

: حم، د، ابن ماجه، ك. خط292غاية المرام: "الطیالسي" عن أسامة بن شريك."صحیح"

. "عبادة في الھرج والفتنة كھجرة إلي"- 3974-1471

2صحیح" "طب" عن معقل بن يسار. حم، م، ت، ابن ماجه"

. "عبد هللا بن سالم عاشر عشرة في الجنة"-3975

: ت، حب.6231المشكاة "حم طب ك" عن معاذ"."صحیح"

. "عتق النسمة أن تنفرد بعتقھا وفك الرقبة أن تعین في عتقھا"-3976

"الطیالسي" عن البراء."صحیح"

. "عثمان أحیا أمتي..."-3977

.1224الصحیحة "حل" عن ابن عمر"."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

."قمت على باب الجنة..."قلت: وھو طرف من حديث له يأتي بلفظ: 1

."العبادة...."قلت ويأتي من روايتھم بلفظ: 2

. ان حیي تستحیي منه المالئكة""عثم-3978- 737-ص 

1عائشة-م"ابن عساكر" عن أبي ھريرة."صحیح"

. "عثمان في الجنة"-3979

1435الصحیحة "ابن عساكر" عن جابر."صحیح"

ر وكان "عجبا ألمر المؤمن إن أمره كله له خیر ولیس ذلك ألحد إال للمؤمن إن أصابته سراء شك-3980

. خیرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خیرا له"

2092، مختصر مسلم 147الصحیحة "حم م" عن صھیب."صحیح"

"عجب ربنا من رجل غزا في سبیل هللا فانھزم أصحابه فعلم ما علیه فرجع حتى أھريق دمه -3981

فیما عندي وشفقة مما عندي حتى أھريق فیقول هللا عز وجل لمالئكته: انظروا إلى عبدي رجع رغبة 

. دمه"

: حم، ابن أبي عاصم، حب، 569، السنة 626صحیح الترغیب "د" عن ابن مسعود."حسن"

ك. 

. "عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السالسل"-3982

ة.أبي أمام- : حم573السنة "حم خ د" عن أبي ھريرة."صحیح"

. "عجبت ألقوام يساقون إلى الجنة في السالسل وھم كارھون"-3983

.573السنة "طب" عن أبي أمامة "حل" عن أبي ھريرة."حسن"



"عجبت لصبر أخي يوسف وكرمه وهللا يغفر له حیث أرسل إلیه لیستفتى في الرؤيا ولو كنت أنا -3984

وهللا يغفر له أتي لیخرج فلم يخرج حتى أخبرھم بعذره ولو لم أفعل حتى أخرج وعجبت لصبره وكرمه

. كنت أنا لبادرت"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.2620، 2106قلت وقد مضى حديثھا برقم 1

. الباب ولوال الكلمة لما لبث في السجن حیث يبتغي الفرج من عند غیر هللا عز وجل"- 738-ص 

: الكالباذي.1941الصحیحة ب ابن مردويه" عن ابن عباس."ط"صحیح"

. "عجبت للمؤمن إن هللا تعالى لم يقض له قضاء إال كان خیرا له"-3985

: ع، الضیاء. 148الصحیحة حل" عن أنس.1"حم"صحیح"

وشكر إن المسلم يؤجر "عجبت للمسلم إذا أصابته مصیبة احتسب وصبر وإذا أصابه خیر حمد هللا-3986

. في كل شيء حتى في اللقمة يرفعھا إلى فیه"

141الصحیحة "الطیالسي ھب" عن سعد."صحیح"

. "عجبت من قوم من أمتي يركبون البحر كالملوك على األسرة"-3987

امرأة.- 6/432. حم 2أمارة-جھاد، م-خ"خ" عن أم حرام."صحیح"

. "عجلت أيھا المصلي! إذا صلیت فقعدت فاحمد هللا بما ھوأھله ثم صل علي ثم ادعه"- 3988-1472

.162صفة الصالة "ت ن" عن فضالة بن عبید."صحیح"

. "عجلوا اإلفطار وأخروا السحور"-3989

: ع، ابن مندة.1113الصحیحة "طب" عن أم حكیم."صحیح"

. "عجلوا الخروج إلى مكة فإن أحدكم ال يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة"-3990

.990اإلرواء "حل ھق" عن ابن عباس."حسن"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كذا األصل تبعا ألصله، والصواب عم ألنه من زوائد عبدهللا بن أحمد في "المسند".1

.3473شارة إلى لفظه في التعلیق على الحديث وسبقت اإل2

"عدد آنیة الحوض كعدد نجوم السماء".-3991- 739-ص 

عائشة.- تفسیر- أنس. خ-صالة-م"أبوبكر بن أبي داود في البعث" عن أنس."صحیح"

. "عذاب القبر حق"-3992

: حم، ح، أبو الشیخ. 1113الصحیحة "خط" عن عائشة."صحیح"

"طب ك" عن عبدهللا بن يزيد.."عذاب أمتي في دنیاھا"-3993

: الطحاوي، خط.959، الصحیحة 611الروض النضیر "صحیح"

. "عذاب ھذه األمة جعل بأيديھا في دنیاھا"-3994



: الطحاوي، 959حیحة ، الص611الروض النضیر "ك" عن عبدهللا بن يزيد."صحیح"

خط.

"عذبت امرأة في ھرة حبستھا حتى ماتت جوعا فدخلت فیھا النار قال هللا: ال أنت - 3995-1473

. أطعمتیھا وال سقیتیھا حین حبستیھا وال أنت أرسلتیھا فأكلت من خشاش األرض"

28الصحیحة ."حم ق" عن ابن عمر "الدارقطني في األفراد" عن أبي ھريرة."صحیح"

"عذبت امرأة في ھر ربطته حتى مات ولم ترسله فیأكل من خشاش األرض فوجبت لھا - 3996-1474

. النار بذلك"

جزء صالة الكسوف.656اإلرواء "حم" عن جابر."صحیح"

. "عرج بي حتى ظھرت بمستوى أسمع فیه صريف األقالم"-3997

عباس وأبي حبة البدري."خ طب" عن ابن"صحیح"

. "عرش كعرش موسى"-3998

.616الصحیحة "ھق" عن سالم بن عطیة مرسال."صحیح"

"عرضت علي األمم فرأيت النبي ومعه الرھط والنبي ومعه الرجل - 1475-3999- 740-ص 

لي: ھذا موسى وقومه والرجالن والنبي ولیس معه أحد إذ رفع لي سواد عظیم فظننت أنھم أمتي فقیل 

ولكن انظر إلى األفق فإذا سواد عظیم فقیل لي: انظر إلى األفق اآلخر فإذا سواد عظیم فقیل لي: ھذه 

وال يسترقون وال 1أمتك ومعھم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغیر حساب وال عذاب ھم الذين ال يرقون

. يتطیرون وال يكتوون وعلى ربھم يتوكلون"

.101مختصر مسلم حم ق" عن ابن عباس.""صحیح"

"عرضت علي األيام فعرض علي فیھا يوم الجمعة فإذا ھي كمرآة بیضاء وإذا في وسطھا - 4000-1476

. نكتة سوداء فقلت: ما ھذه؟ قیل: الساعة"

.1933الصحیحة "طس" عن أنس."صحیح"

يدي تنأولت من قطوفھا وعرضت علي النار فجعلت "عرضت علي الجنة حتى لومددت - 4001-1477

أنفخ خشیة أن يغشاكم حرھا ورأيت فیھا سارق بدنة رسول هللا ورأيت فیھا أخا بني دعدع سارق 

الحجیج فإذا فطن له قال: ھذا عمل المحجن ورأيت فیھا امرأة طويلة سوداء تعذب في ھرة ربطتھا فلم 

اش األرض حتى ماتت وإن الشمس والقمر ال ينكسفان تطعمھا ولم تسقھا ولم تدعھا تأكل من خش

. لموت أحد وال لحیاته ولكنھما آيتان من آيات هللا فإذا انكسف أحدھما فاسعوا إلى ذكر هللا عز وجل"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ندا ومتنا, كما بینته , ھو مما تفرد به مسلم دون البخاري وغیره, ثم ھو شاذ س"ال يرقون"قلت قوله 1

في محل آخر, وحسبك دلیال على شذوذه أن النبي صلى هللا علیه وسلم قد رقى غیره أكثر من مرة!



جزء صالة الكسوف."ن" عن ابن عمر."صحیح"- 741-ص 

تعلمون ما عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض ھذا الحائط فلم أر كالیوم في الخیر والشر ولو "-4002

. أعلم لضحكتم قلیال ولبكیتم كثیرا"

"م" عن أنس."صحیح"

"عرضت علي أمتي بأعمالھا حسنھا وسیئھا فرأيت في محاسن أعمالھا إماطة األذى عن -4003

. الطريق ورأيت في سيء أعمالھا النخاعة في المسجد لم تدفن"

"حم م ھـ" عن أبي ذر."صحیح"

"عرض علي األنبیاء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة ورأيت عیسى ابن -4004-1478

-مريم فإذا أقرب من رأيت به شبھا عروة بن مسعود ورأيت إبراھیم فإذا أقرب من رأيت به شبھا صاحبكم

. ورأيت جبريل فإذا أقرب من رأيت به شبھا دحیة"-يعني نفسه صلى هللا علیه وسلم

: حم.1100الصحیحة "م ت" عن جابر."صحیح"

. "عرفة كلھا موقف"- 4005-1479

: د، الدارمي، ابن الجارود، ك.74"ن" عن جابر. حجة النبي صلى هللا علیه وسلم ص "صحیح"

"عرفة كلھا موقف وارتفعوا عن بطن عرنة ومزدلفة كلھا موقف وارتفعوا عن بطن محسر ومنى -4006

. نحر"كلھا م

: الطحاوي. 1534الصحیحة "طب" عن ابن عباس."صحیح"

. "عريشا كعريش موسى ثمام وخشیبات واألمر أعجل من ذلك"-4007

: الضیاء. 616الصحیحة "المخلص في فوائده ابن النجار" عن أبي الدرداء."حسن"

ینه وبین أھله أو عسى امرأة تحدث بما يكون "عسى رجل يحدث بما يكون ب-4008- 742-ص 

بینھا وبین زوجھا فال تفعلوا فإن مثل ذلك مثل شیطان لقي شیطانة في ظھر الطريق فغشیھا والناس 

. ينظرون"

: حم.63آداب الزفاف ص "طب" عن أسماء بنت يزيد."حسن"

سواك واستنشاق الماء وقص األظفار وغسل من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحیة وال1"عشر-4009

. البراجم ونتف اإلبط وحلق العانة وانتقاص الماء"

: ابن خزيمة، 43، صحیح أبي داود 182مختصر مسلم " عن عائشة.4"حم م "حسن"

الطحاوي، أبو عوانة، قط، ھق.

وعمر في الجنة وعثمان في الجنة "عشرة في الجنة: النبي في الجنة وأبوبكر في الجنة - 4010-1480

وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبیر بن العوام في الجنة وسعد بن مالك في الجنة وعبد الرحمن 

. ابن عوف في الجنة وسعید بن زيد في الجنة"

.425الروض النضیر "حم د ھـ الضیاء" عن سعید بن زيد"."صحیح"

. فتحون البیت األبیض بیت كسرى""عصبة من المسلمین ي-4011

.1196مختصر مسلم "حم م" عن جابر بن سمرة."صحیح"

. "عصابتان من أمتي أحرزھما هللا من النار عصابة تغزو الھند وعصابة تكون مع عیسى ابن مريم"-4012

. 1934الصحیحة "حم ن الضیاء" عن ثوبان."صحیح"



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله عشر من الفطرة الخ: اتفقت النسخ التي بأيدينا على عدم ذكر العاشر ا ھـ مصححة. وأقول: قال 1

رأوي الحديث مصعب بن شیبة: ونسیت العاشرة إال أن تكون المضمضة.

. "عظم األجر عند عظم المصیبة وإذا أحب هللا قوما ابتالھم"-4013- 743-ص 

.146الصحیحة "المحاملي في أمالیه" عن أبي أيوب."صحیح"

"طب" عن سلمة بن نفیل.."عقر دار اإلسالم بالشام"-4014

: حم، ن، حب، ابن سعد، البغوي، الحربي. 1935الصحیحة "حسن"

. "عقل أھل الذمة نصف عقل المسلمین"-4015

.2251اإلرواء ابن عمرو."ن" عن"حسن"

. "عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد وال يقتل صاحبه"-4016

.3501المشكاة "د" عن ابن عمرو."حسن"

. "عقوبة ھذه األمة بالسیف"-4017

.1347الصحیحة "طب" عن رجل "خط" عن عقبة بن مالك."صحیح"

دغرن أوالدكن بھذا العالق؟! علیكن بھذا العود الھندي فإن فیه سبعة أشفیة من سبعة "عالم ت-4018

. أدواء منھا ذات الجنب ويسعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب"

.1477مختصر مسلم "حم ق د ھـ" عن أم قیس بنت محصن."صحیح"

خیل شمس؟! وإنما يكفي أحدكم أن يضع يده على "عالم تومئون بأيديكم كأنھا أذناب - 4019-1481

. فخذه ثم يسلم على أخیه من على يمینه وشماله"

"م" عن جابر بن سمرة."صحیح"

. "عالم يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم من أخیه ما يعجبه فلیدع له بالبركة"-4020

.4562المشكاة یف."ن ھـ" عن أبي أمامة بن سھل بن حن"صحیح"- 744-ص 

. "علقوا السوط حیث يراه أھل البیت"-4021

: خد، طب، عد.1446الصحیحة "حل" عن ابن عمر."صحیح"

. "علقوا السوط حیث يراه أھل البیت فإنه أدب لھم"-4022

: خط، ابن عساكر. 1447الصحیحة "عب طب" عن ابن عباس."حسن"

. "علم ال يقال به ككنز ال ينفق منه"-4023

، القضاعي "وزاد 1/122: ابن عبدالبر 118صحیح الترغیب "ابن عساكر" عن ابن عمر."صحیح"

والطبراني في األوسط.49912أحمد 

. "علم ال ينفع ككنز ال ينفق منه"-4024

وانظر الذي قبله.118ح الترغیب صحی"القضاعي" عن ابن مسعود."صحیح"

. "علموا الصبي ابن سبع سنین واضربوه علیھا ابن عشر"-4025



"حم ت طب ك" عن سبرة."صحیح"

"علموا أوالدكم الصالة إذا بلغوا سبعا واضربوھم علیھا إذا بلغوا عشرا وفرقوا بینھم في - 4026-1482

. المضاجع"

.508صحیح أبي داود .1ي ھريرة"البزار" عن أب"صحیح"

. "علموا ويسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفروا وإذا غضب أحدكم فلیسكت"-4027

.1375الصحیحة "حم خد" عن ابن عباس."صحیح"

. "علمي حفصة رقیة النملة"-4028

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و"زوائد البزار".1/249و"مجمع الزوائد" 2/70/1لتصويب من "الجامع الكبیر" األصل "أنس" وا1

"أبوعبید في الغريب" عن أبي بكر بن سلیمان بن أبي "صحیح"- 745-ص 

.178الصحیحة حثمة.

. "على أنقاب المدينة مالئكة ال يدخلھا الطاعون وال الدجال"-4029

.781مختصر مسلم ق" عن أبي ھريرة."مالك حم"صحیح"

. "على أھل كل بیت أن يذبحوا شاة في كل رجب وفي كل أضحى شاة"1/ 4029

" بلفظ: على كل أھل بیت... ."1478المشكاة ""طب" عن مخنف بن سلیم."........"

. ل هللا تعالى""على ذروة كل بعیر شیطان فامتھنوھن بالركوب فإنما يحم-4030

.63حقیقة الصیام "ك" عن أبي ھريرة."صحیح"

. "على ظھر كل بعیر شیطان فإذا ركبتموھا فسموا هللا ثم ال تقصروا عن حاجاتكم"-4031

.63حقیقة الصیام "حم ن حب" عن حمزة بن عمرواألسلمي."صحیح"

المسجد ملكان يكتبان األول فاألول فكرجل قدم بدنة وكرجل قدم "على كل باب من أبواب- 4032-1483

". بقرة وكرجل قدم شاة وكرجل قدم طیرا وكرجل قدم بیضة فإذا قعد اإلمام طويت الصحف

: حم710صحیح الترغیب " عن أبي ھريرة.1"حب"صحیح"

. "على كل بطن عقولة"-4033

"حم م" عن جابر."صحیح"

. "على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم وھو يوم الجمعة"-4034

.143اإلرواء "حم ن حب" عن جابر."صحیح"

. "على كل سالمى من ابن آدم في كل يوم صدقة ويجزي عن ذلك كله ركعتا الضحى"-4035
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ولم يورده في "موارد الظمآن" وال عزاه 2/71/1ك ھو في المخطوط و"الجامع الكبیر" كذا األصل، وكذل1

إلیه في "الترغیب"، وإنما البن خزيمة فقط.



.430، الروض النضیر 577الصحیحة "طس" عن ابن عباس."صحیح"- 746-ص 

. ""على كل محتلم رواح الجمعة وعلى كل من راح الجمعة الغسل-4036

: الطحاوي.369صحیح أبي داود "د" عن حفصة."صحیح"

على كل مسلم صدقة فإن لم يجد فیعمل بیده فینفع نفسه ويتصدق فإن لم يستطع فیعین ذا "-4037

. الحاجة الملھوف فإن لم يفعل فیأمر بالخیر فإن لم يفعل فیمسك عن الشر فإنه له صدقة"

.573موسى. الصحیحة "صحیح" "حم ق ن" عن أبي

"على كل نفس في كل يوم طلعت علیه الشمس صدقة منه على نفسه من أبواب الصدقة: -4038

واألبكم حتى يفقه وتدل الشوك عن طريق الناس والعظم والحجر وتھدي األعمى وتسمع األصم 

المستدل على حاجة له قد علمت مكانھا وتسعى بشدة ساقیك إلى اللھفان المستغیث وترفع بشدة 

ذراعیك مع الضعیف كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك ولك في جماعك زوجتك أجر أرأيت لوكان 

ديته؟ فأنت كنت ترزقه؟ فكذلك لك ولد فأدرك ورجوت أجره فمات أكنت تحتسب به؟ فأنت خلقته؟ فأنت ھ

. فضعه في حالله وجنبه حرامه فإن شاء هللا أحیاه وإن شاء أماته ولك أجر"

.575الصحیحة "حم ن حب" عن أبي ذر."صحیح"

. "علیك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرھك وأثرة علیك"-4039

. "حم م ن" عن أبي ھريرة"صحیح"

. "علیك بالخیل فإن الخیل معقود في نواصیھا الخیر إلى يوم القیامة"-4040- 747-ص 

.1936الصحیحة .1"طب الضیاء" عن سوادة بن الربیع"صحیح"

"علیك بالرفق إن الرفق ال يكون في شيء إال زانه وال ينزع من شيء إال شانه".-4041

.475و469، خد 23- 22/ -مئشة."م" عن عا"صحیح"

. بالرفق وإياك والعنف والفحش"2"علیك-4042

"خد" عن عائشة. خ: أدب، م: البر."صحیح"

. "علیك بالصعید فإنه يكفیك"-4043

.156، 36اإلرواء "ق ن" عن عمران بن حصین."صحیح"

."علیك بالصوم فإنه ال مثل له"-4044

.116، والقائد 977صحیح الترغیب "حم ن حب ك" عن أبي أمامة."صحیح"

"علیك بالھجرة فإنه ال مثل لھا "علیك بالجھاد فإنه ال مثل لھا ..... ، علیك بالصوم فإنه ال مثل له -4045

" .

.1937الصحیحة "طب" عن أبي فاطمة."صحیح"

. 3"علیك بتقوى هللا تعالى والتكبیر على كل شرف"-4046

.171الكلم "ت" عن أبي ھريرة."حسن"

"علیك بجمل الدعاء وجوامعه قولي: اللھم إني أسألك-4047
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صحابي معروف ترجم له البخاري وغیره، وخفي حاله على المناوي انظر الصحیحة.1

بكسر الكاف، فإن الخطاب لعائشة رضي هللا عنھا كما يدل علیه سبب وروده، ووقع في األصل بفتح 2

الكاف وھو خطأ.

."أوصیك بتقوى هللا......"تقدم بلفظ 3

ت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله من الخیر كله عاجله وآجله ما علم- 748-ص 

وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك الجنة وما قرب إلیھا من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما 

قرب إلیھا من قول أو عمل وأسألك مما سألك به محمد صلى هللا علیه وسلم وأعوذ بك مما تعوذ به 

. یت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا"محمد صلى هللا علیه وسلم وما قض

.1542الصحیحة "خد" عن عائشة."صحیح"

. "علیك بحسن الخلق وطول الصمت فوالذي نفسي بیده ما تجمل الخالئق بمثلھما"-4048

- أنس. أبو الشیخ-: ابن أبي الدنیا، البزار، طس، ھب1938الصحیحة "ع" عن أنس."حسن"

الشعبي مرسال.-أبي ذر وأبي الدرداء. ابن أبي الدنیا

. "علیك بحسن الكالم وبذل الطعام"-4049

: خ في أفعال العباد، حب، ابن أبي 1939الصحیحة "خد ك" عن ھانئ بن يزيد."صحیح"

الدنیا، الخطیب.

. بھا درجة وحط بھا عنك خطیئة"-4050

.457، اإلرواء 297مختصر مسلم "حم م ت ن ھـ" عن ثوبان وأبي الدرداء."صحیح"

. "علیكم بأسقیة األدم التي يالث على أفواھھا"-4051

ید.أبي سع-37- 1/26، م 3/23ابن عباس. حم -1/361حم "د" عن ابن عباس."صحیح"

"علیكم باصطناع المعروف فإنه يمنع مصارع السوء وعلیكم بصدقة السر فإنھا تطفئ غضب الرب -4052

. عز وجل"

.1908الصحیحة "ابن أبي الدنیا في قضاء الحوائج" عن ابن عباس."صحیح"

"علیكم باألبكار فإنھن أعذب أفواھا وأنتق أرحاما،-4053

. باال وأرضى بالیسیر من العمل"وأسخن أق- 749-ص 

".632الصحیحة ""ابن السني أبو نعیم في الطب" عن ابن عمر."حسن"

. "علیكم باألبكار فإنھن أنتق أرحاما وأعذب أفواھا وأقل خبا وأرضى بالیسیر"- 1/ 4053

.624الصحیحة "طس الضیاء" عن جابر."........."

. "علیكم باإلثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر"-4054

.724الصحیحة "ھـ" عن جابر "ھـ ك" عن ابن عمر."صحیح"

. "علیكم باإلثمد فإنه منبتة للشعر مذھبة للقذى مصفاة للبصر"-4055



.665الصحیحة "طب حل" عن علي."حسن"

. د فإنه يجلو البصر وينبت الشعر""علیكم باإلثم-4056

.4472المشكاة "حل" عن ابن عباس."صحیح"

. "علیكم باألسود البھیم ذي النقطتین فإنه شیطان"- 4057-1484

.2549اإلرواء "م" عن جابر."صحیح"

. "علیكم بالباءة فمن لم يستطع فعلیه بالصوم فإنه له وجاء"-4058

.923"صحیح" "طس الضیاء" عن أنس. الروض النضیر 

. "علیكم بألبان البقر فإنھا ترم من كل الشجر وھو شفاء من كل داء"-4059

.1943، 1533الصحیحة "ك" عن ابن مسعود."صحیح"

. ا داء""علیكم بألبان البقر فإنھا دواء وأسمانھا فإنھا شفاء! وإياكم ولحومھا فإن لحومھ-4060

. 1943الصحیحة "ابن السني أبو نعیم ك" عن ابن مسعود."صحیح"

. "علیكم بألبان البقر فإنھا شفاء وسمنھا دواء ولحمھا داء"-4061- 750-ص 

.1943الصحیحة "ابن السني أبو نعیم" عن صھیب."صحیح"

. ھا أحیاؤكم وكفنوا فیھا موتاكم فإنھا خیر ثیابكم""علیكم بالبیاض من الثیاب فلیلبس-4062

.63أحكام الجنائز .1"حم ن ك" عن سمرة"صحیح"

"طس" عن ."علیكم بالجھاد في سبیل هللا فإنه باب من أبواب الجنة يذھب هللا به الھم والغم"-4063

أبي أمامة.

عبادة.-بن بشران، الضیاء: حم، ك، الھیثم، ا1941الصحیحة "صحیح"

. "علیكم بالدلجة فإن األرض تطوى باللیل"-4064

.681الصحیحة "د ك ھق" عن أنس."صحیح"

. "علیكم بالرمي فإنه من خیر لعبكم"-4065

.629، الصحیحة 381غاية المرام "طس" عن سعد."صحیح"

. یر لھوكم""علیكم بالرمي فإنه من خ-4066

المصدران السابقان."البزار" عن سعد."صحیح"

. "علیكم بالسنا والسنوت فإن فیھما شفاء من كل داء إال السام وھو الموت"-4067

.1798الصحیحة "ھـ ك" عن عبدهللا بن أم حرام."حسن"

. ""علیكم بالسواك فإنه مطیبة للفم مرضاة للرب-4068

أبي ھريرة.-: حب205صحیح الترغیب "حم" عن ابن عمر."صحیح"

"علیكم بالشام".-4069

. 13, 11فضائل الشام "طب" عن معاوية بن حیدة."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سھوا من النبھاني، وألنه ذكره في محله اآلتي . وقع "علیكن بالتسبیح...."كان ھنا في األصل حديث 1

حذفته من ھنا.



"علیكم بالشام فإنھا صفوة بالد هللا يسكنھا خیرته من خلقه فمن أبى فلیلحق -4070- 751-ص 

. بیمنه ولیسق من غدره فإن هللا عز وجل تكفل لي بالشام وأھله"

.9, 2فضائل الشام "طب" عن واثلة."صحیح"

"علیكم بالصدق فإن الصدق يھدي إلى البر وإن البر يھدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق -4071

ويتحرى الصدق حتى يكتب عند هللا صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يھدي إلى الفجور وإن الفجور يھدي 

. إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند هللا كذابا"

.1809مختصر مسلم "حم خد م ت" عن ابن مسعود.ح""صحی

"علیكم بالصدق فإنه مع البر وھما في الجنة وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وھما في النار وسلوا -4072

ا هللا الیقین والمعافاة فإنه لم يؤت أحد بعد الیقین خیرا من المعافاة وال تحاسدوا وال تباغضوا وال تقاطعو

. وال تدابروا وكونوا عباد هللا إخوانا كما أمركم هللا"

.917الروض النضیر "حم خد ھـ" عن أبي بكر."صحیح"

. "علیكم بالغنم فإنھا من دواب الجنة وصلوا في مراحھا وامسحوا رغامھا"-4073

.1ھريرةأبي -: عد، ھق1128الصحیحة "طب" عن ابن عمر."صحیح"

. "علیكم بثیاب البیاض فلیلبسھا أحیاؤكم وكفنوا فیھا موتاكم"-4074

.3305انظر الحديث "البزار" عن أنس."صحیح"

. "علیكم بثیاب البیض فالبسوھا وكفنوا فیھا موتاكم"-4075

انظر الذي قبله. "طب" عن ابن عمر."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.4182. برقم "الغنم من دواب ..."قلت ويأتي حديثه بلفظ 1

. "علیكم بحصى الخذف الذي ترمى به الجمرة"-4076- 752-ص 

: م.2144الصحیحة "حم ن حب" عن الفضل بن عباس."صحیح"

. "علیكم برخصة هللا التي رخص لكم"-4077

: م.2144الصحیحة "م" عن جابر."صحیح"

. "علیكم بشواب النساء فإنھن أطیب أفواھا وأنتق أرحاما وأسخن أقباال"-4078

.623الصحیحة "الشیرازي في األلقاب" عن بشر بن عاصم عن أبیه عن جده."صحیح"

هللا تعالى ومنھاة عن اإلثم وتكفیر "علیكم بقیام اللیل فإنه دأب الصالحین قبلكم وقربة إلى-4079

. للسیئات، ومطردة للداء عن الجسد"

"حم ت ك ھق" عن بالل "ت ك ھق" عن أبي أمامة "ابن عساكر" عن أبي الدرداء "طب" "صحیح"

.452، اإلرواء 1227، المشكاة 620صحیح الترغیب عن سلمان "ابن السني" عن جابر".

". م الظھر فإنه من أطیبه"علیكم بلح-4080

.376الروض النضیر "أبونعیم" عن عبدهللا بن جعفر."حسن"



. "علیكم بھذا السحور فإنه ھو الغداء المبارك"-4081

.2/93الترغیب "حم ن" عن المقدام."صحیح"

. من العذرة ويلد به من ذات الجنب""علیكم بھذا العود الھندي فإن فیه سبعة أشفیة يستعط به-4082

"خ" عن أم قیس."صحیح"

. "علیكم بھذه الحبة السوداء فإن فیھا شفاء من كل داء إال السام وھو الموت"-4083

. 861الصحیحة "ھـ" عن ابن عمر "ت حب" عن أبي ھريرة "حم" عن عائشة."صحیح"

. يعني سنة المغرب"-بھذه الصالة في بیوتكم"علیكم- 1485-4084- 753-ص 

.1176صحیح أبي داود "ت ن" عن كعب بن عجرة."صحیح"

"طب" عن عمران بن حصین.."علیكم من األعمال بما تطیقون فإن هللا ال يمل حتى تملوا"-4085

عن عائشة.-حم، ق، د-1238صحیح أبي داود "صحیح"

. "علیكم ھديا قاصدا فإنه من يشاد ھذا الدين يغلبه"-4086

.1179, التعلیق على صحیح ابن خزيمة 97-95السنة "حم ك ھق" عن بريدة."صحیح"

"علیكن بالتسبیح والتھلیل والتقديس واعقدن باألنامل فإنھن مسئوالت مستنطقات وال تغفلن -4087

ك" عن يسیرة."ت .فتنسین الرحمة"

: حم، د، حب.1345، صحیح أبي داود 2316، المشكاة 83الضعیفة "حسن"

. ما حملوا وعلیكم ما حملتم"1"علیھم-4088

: تخ.1987الصحیحة "طب" عن زيد بن سلمة الجعفي."صحیح"

. "علي بن أبي طالب مولى من كنت مواله"-4089

المشكاة 171، والروض النضیر 750الصحیحة ملي في أمالیه" عن ابن عباس."المحا"صحیح"

6091 .

. "علي مني بمنزلة ھارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي"-4090

سعد بن أبي وقاص.- 7/120م "أبوبكر المطیري في جزئه" عن أبي سعید."صحیح"

. يؤدي عني إال أنا أو علي""علي مني وأنا من علي وال -4091

. 6083المشكاة "حم ت ن ھـ" عن حبشي بن جنادة."حسن"
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يعني األمراء الذين يعملون بغیر طاعة هللا.1

. "علي يقضي ديني"-4092- 754-ص 

.1980الصحیحة "البزار" عن أنس."حسن"

. "1"عمدا صنعته يا عمر-4093

.142مختصر مسلم " عن بريدة.4"حم م "حسن"

. "عمر أمتي بین الستین سنة إلى سبعین"- 4094-1486



.5279المشكاة "ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

. "عمروبن العاص من صالحي قريش"-4095

: حم، طب، الضیاء.653الصحیحة "ت" عن طلحة."صحیح"

"عمران بیت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح القسطنطینیة -4096

. وفتح القسطنطینیة خروج الدجال"

.5424المشكاة "حم د" عن معاذ."صحیح"

. "عمرة في رمضان تعدل حجة"-4097

م خ ھـ" عن جابر "حم ق د ھـ" عن ابن عباس "د ت ھـ" عن أم معقل "ھـ" عن وھب "ح"صحیح"

.1587، 869اإلرواء بن خنبش "طب" عن ابن الزبیر.

. "عمرة في رمضان كحجة معي"-4098

.1587اإلرواء "سمويه" عن أنس."صحیح"

. "عمل ھذا قلیال وأجر كثیرا"-4099

.1090مختصر مسلم عن البراء."صحیح" "ق" 

"ت" عن علي "طب" عن ابن عباس.."عم الرجل صنو أبیه"-4100

عن أبي ھريرة. 505مختصر مسلم 189غاية المرام "صحیح"
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ء واحد.قاله صلى هللا علیه وسلم لما صلى الصلوات الخمس يوم الفتح بوضو1

. "عمار تقتله الفئة الباغیة"-4101- 755-ص 

.622، الروض النضیر 710الصحیحة "حل" عن أبي قتادة."صحیح"

. "عمار ما عرض علیه أمران إال اختار األرشد منھما"-4102

.835الصحیحة "ھـ" عن عائشة."صحیح"

. شاشه""عمار ملئ إيمانا إلى م-4103

: ابن ماجه. 807الصحیحة "حل" عن علي."صحیح"

"أبوبكر في الغیالنیات" عن عمر..عمي وصنو أبي العباس""-4104

.806الصحیحة "صحیح"

. "عن الغالم شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة"-4105

.1166ئشة "طب" عن أسماء بنت يزيد. اإلرواء "صحیح" "حم د ن ھـ حب" عن أم كرز "حم ھـ" عن عا

. عن الغالم شاتان وعن الجارية شاة ال يضركم أذكرانا كن أم إناثا""-4106

.1166اإلرواء "حم د ت ن ك حب" عن أم كرز "ت" عن سلمان بن عامر وعن عائشة."صحیح"

. "عن الغالم عقیقتان وعن الجارية عقیقة"-4107

.1166اإلرواء "طب" عن ابن عباس.ح""صحی

"عند هللا خزائن الخیر والشر مفاتیحھا الرجال فطوبى لمن جعله هللا مفتاحا للخیر مغالقا للشر -4108

. وويل لمن جعله هللا مفتاحا للشر مغالقا للخیر"

ماجه، ع، ابن أبي عاصم، : ابن219-296السنة "طب الضیاء" عن سھل بن سعد."حسن"



أنس.-الخرائطي. الطیالسي، المروزي

. "عودوا المريض واتبعوا الجنازة تذكركم اآلخرة"-4109

، الصحیحة 67- 66أحكام الجنائز "حم حب ھق" عن أبي سعید."صحیح"- 756-ص 

.1503: ابن المبارك، خد ع، ع، البغوي في شرح السنة 1981

"ع-4110

 .

"م ن" عن أبي ھريرة."صحیح"

. "عینان ال تريان النار: عین بكت وجال من خشیة هللا وعین باتت تكأل في سبیل هللا"-4111

.2/154، الترغیب 3829المشكاة "طس" عن أنس."صحیح"

. من خشیة هللا وعین باتت تحرس في سبیل هللا"1"عینان ال تصیبھما النار: عین بكت-4112

.2/153، الترغیب 3829المشكاة "ت" عن ابن عباس."صحیح"

. وعین باتت تحرس في سبیل هللا""عینان ال تمسھما النار أبدا: عین بكت من خشیة هللا-4113

. 2/153، الترغیب 3829المشكاة "ع الضیاء" عن أنس."صحیح"
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فقد -ھنا في األصل في جوف اللیل، ولما كان ال أصل لھا في الجامع وال في "الترمذي" وال "المشكاة"1

حذفتھا.

فصل في المحلى بـ"ال" من ھذا الحرف.- 757-ص 

. "العائد في ھبته كالعائد في قیئه"-4114

"حم ق د ن ھـ" عن ابن عباس."صحیح"

. "العارية مؤداة والمنحة مردودة"-4115

.631الصحیحة "ھـ" عن أنس."صحیح"

. یم غارم""العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزع-4116

.1513، اإلرواء 631الصحیحة "حم د ت ھـ الضیاء" عن أبي أمامة."صحیح"

"حم د ."العامل بالحق على الصدقة كالغازي في سبیل هللا عز وجل حتى يرجع إلى بیته"-4117

ت ھـ ك" عن رافع بن خديج.

.771صحیح الترغیب 1785المشكاة "صحیح"

. "العباد عباد هللا والبالد بالد هللا فمن أحیا من موات األرض شیئا فھو له ولیس لعرق ظالم حق"-4118

.1520اإلرواء "ھق" عن عائشة."حسن"

. "العبادة في الھرج كھجرة إلي"-4119

، ت، ھـ، فتن.2040، مختصر مسلم 27-5/25حم "حم م ت ھـ" عن معقل بن يسار."صحیح"

. "العباس عم رسول هللا وإن عم الرجل صنو أبیه"-4120



: أبو بكر 806، الصحیحة 6147المشكاة "ت" عن أبي ھريرة."صحیح"- 758-ص 

الشافعي.

. "العبد اآلبق ال تقبل له صالة حتى يرجع إلى موالیه"-4121

.1: م، ن3350مشكاة ال"طب" عن جرير."صحیح"

. حق"2"العتیرة-4122

: حم ك ھق.1181اإلرواء "حم ن" عن ابن عمرو."حسن"

"العجب أن ناسا من أمتي يؤمون البیت لرجل من قريش قد لجأ بالبیت حتى إذا كانوا بالبیداء -4123

ويصدرون مصادر شتى يبعثھم خسف بھم فیھم المستبصر والمجبور وابن السبیل يھلكون مھلكا واحدا

. هللا على نیاتھم"

: حم.1924الصحیحة "م" عن عائشة."صحیح"

" عن 4"مالك حم ق ."العجماء جرحھا جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس"-4124

أبي ھريرة "طب" عن عمروبن عوف.

. 812إلرواء ، ا1103الروض النضیر "صحیح"

. "العجماء جرحھا جبار والمعدن جبار"- 4125-1487

.812اإلرواء "ھـ" عن عمروبن عوف."صحیح"

. "العجوة من الجنة وفیھا شفاء من السم والكمأة من المن وماؤھا شفاء للعین"-4126

.4235المشكاة ر."حم ت ھـ" عن أبي ھريرة "حم ن ھـ" عن أبي سعید وجاب"صحیح"

"العجوة من الجنة وفیھا شفاء من السم والكمأة من -4127
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.260برقم "إذا أبق العبد.."قلت: وتقدم لفظ "م": 1

ھي ذبیحة تذبح في رجب، وھي مشروعة، ولكنھا لیست واجبة.2

. ..."المن وماؤھا شفاء للعین- 759-ص 

. 3935الضعیفة ابن النجار عن ابن عباس."صحیح"

."العرافة أولھا مالمة وآخراھا ندامة والعذاب يوم القیامة"-4128

: أبو العباس األصم.1982الصحیحة الطیالسي أبي ھريرة."حسن"

. "العسیلة الجماع"-4129

: حم، أبو يعلى.2083اإلرواء ھق عن عائشة."حسن"

"العطاس من هللا والتثاؤب من الشیطان فإذا تثاءب أحدكم فلیضع يده على فیه وإذا قال: آه آه فإن -4130

. الشیطان يضحك من جوفه وإن هللا عز وجل يحب العطاس ويكره التثاؤب"

التعلیق على صحیح ابن ت ابن السني في عمل الیوم واللیلة عن أبي ھريرة."حسن"

: ابن خزيمة، ك.921خزيمة 



. "العقل على العصبة وفي السقط غرة عبد أو أمة"-4131

: حم ق ن.1983"صحیح" طب عن حمل بن النابغة. الصحیحة 

. "العقیقة تذبح لسبع أو ألربع عشرة أو إلحدى وعشرين"-4132

.1170اإلرواء ،166"صحیح" طس الضیاء عن بريدة. الروض النضیر 

."العقیقة حق عن الغالم شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة"-4133

.1166اإلرواء حم عن أسماء بنت يزيد."صحیح"

."العمد قود والخطأ دية"-4134

. 1986الصحیحة طب عن أم حزم."صحیح"

ا بینھما من الذنوب والخطايا والحج المبرور لیس له "العمرة إلى العمرة كفارة لم-4135- 760-ص 

.جزاء إال الجنة"

.1200الصحیحة حم عن عامر بن ربیعة."صحیح"

."العمرة إلى العمرة كفارة لما بینھما والحج المبرور لیس له جزاء إال الجنة"-4136

.640، مختصر مسلم 1200حیحة الصعن أبي ھريرة.4مالك حم ق "صحیح"

."العمرى جائزة ألھلھا"-4137

حم ق ن عن جابر. "حم ق د ن" عن أبي ھريرة "حم د ت" عن سمرة "ن" عن زيد بن "صحیح"

.1610اإلرواء ثابت وابن عباس.

. "العمرى جائزة ألھلھا والرقبى جائزة ألھلھا"-4138

: حم، ھق.1610اإلرواء عن جابر.4"حسن"

."العمرى جائزة لمن أعمرھا والرقبى جائزة لمن أرقبھا والعائد في ھبته كالعائد في قیئه"-4139

.1609اإلرواء حم ن. عن ابن عباس."صحیح"

"العمرى لمن وھبت له". -4140

.1607اإلرواء م د ن عن جابر."صحیح"

."العمرى میراث ألھلھا"-4141

.1607اإلرواء م عن جابر وأبي ھريرة."صحیح"

. "العم والد"-4142

.1401الصحیحة ص عن عبدهللا الوراق مرسال."حسن"

. "العھد الذي بیننا وبینھم الصالة فمن تركھا فقد كفر"-4143

، صحیح 46، اإليمان البن أبي شیبة 574المشكاة ريدة.حم ت ن حب ك عن ب"صحیح"

.564الترغیب 

. "العین تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر"-4144- 761-ص 

.1249الصحیحة عد حل عن جابر. "عد" عن أبي ذر."حسن"



. العین حق""-4145

.1248الصحیحة . عن عامر بن ربیعة.حم ق د ن عن أبي ھريرة "ھـ""صحیح"

. "العین حق: تستنزل الحالق"-4146

.1250الصحیحة حم طب ك عن ابن عباس."حسن"

."العین حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العین وإذا استغسلتم فاغسلوا"-4147

. 1454، مختصر مسلم 1251، الصحیحة 242طیب الكلم الحم م عن ابن عباس."صحیح"

. "العین وكاء السه فإذا نامت العین استطلق الوكاء"-4148

.315المشكاة ھق عن معاوية ."حسن"

."العین وكاء السه فمن نام فلیتوضأ"-4149

.2370، اإلرواء 316المشكاة حم ھـ عن علي."صحیح"

."العینان تزنیان والیدان تزنیان والرجالن تزنیان والفرج يزني"-4150

. 2370اإلرواء حم طب عن ابن مسعود."صحیح"

حرف الغین- 762-ص 

."غدوة في سبیل هللا أو روحة خیر من الدنیا وما فیھا"-4151

" عن أبي ھريرة "ت" عن ابن حم ق ھـ عن أنس. "ق ت ن" عن سھل بن سعد "م ھـ"صحیح"

عباس. 

."غدوة في سبیل هللا أو روحة خیر مما طلعت علیه الشمس وغربت"-4152

حم م ن عن أبي أيوب. "صحیح"

"غزا نبي من األنبیاء فقال لقومه: ال يتبعني منكم رجل ملك بضع امرأة وھو يريد أن يبني - 4153-1488

بیوتا ولم يرفع سقوفھا وال أحد اشترى غنما أو خلفات وھو ينظر والدھا فغزا بھا ولما يبن بھا وال أحد بنى

فدنا من القرية صالة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور اللھم احبسھا علینا 

فحبست حتى فتح هللا علیه فجمع الغنائم فجاءت النار لتأكلھا فلم تطعمھا فقال: إن فیكم غلوال 

لیبايعني من كل قبیلة رجل فلزقت يد رجل بیده فقال: فیكم الغلول فلتبايعني قبیلتك فلزقت يد رجلین ف

أو ثالثة بیده فقال: فیكم الغلول: فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذھب فوضعوھا فجاءت النار فأكلتھا ثم 

.أحل هللا لنا الغنائم رأى ضعفنا وعجزنا فأحلھا لنا"

نحوه. 1137مختصر مسلم حم ق عن أبي ھريرة."صحیح"

"غزوة في البحر خیر من عشر غزوات في البر ومن أجاز البحر فكأنما أجاز -4154- 763-ص 

.األودية كلھا والمائد فیه كالمتشحط في دمه"

.226فقه السیرة "ك" عن ابن عمرو."صحیح"

.جب على كل محتلم""غسل يوم الجمعة وا-4155

. 143، اإلرواء 985الروض النضیر "مالك حم د ن ھـ" عن أبي سعید."صحیح"



"غشیتكم الفتن كقطع اللیل المظلم أنجى الناس فیھا رجل صاحب شاھقة يأكل من رسل غنمه -4156

.أو رجل آخذ بعنان فرسه من وراء الدروب يأكل من سیفه"

.1988الصحیحة "ك" عن أبي ھريرة."صحیح"

.غط فخذك فإن الفخذ عورة""-4157

.269اإلرواء "ك" عن محمد بن عبدهللا بن جحش."صحیح"

."غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورته"-4158

.269اإلرواء "حم ك" عن ابن عباس."صحیح"

أوكئوا السقاء فإن في السنة لیلة ينزل فیھا وباء ال يمر بإناء لم يغط أو سقاء لم يوكأ "غطوا اإلناء و-4159

.إال وقع فیه من ذلك الوباء"

.37، الصحیحة 1282مختصر مسلم "حم م" عن جابر."صحیح"

ال يحل سقاء وال يفتح "غطوا اإلناء وأوكئوا السقاء وأغلقوا األبواب وأطفئوا السراج فإن الشیطان -4160

بابا وال يكشف إناء فإن لم يجد أحدكم إال أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم هللا فلیفعل فإن الفويسقة 

.تضرم على أھل البیت بیتھم"

:حم.39، اإلرواء37، الصحیحة 1282مختصر مسلم "م ھـ" عن جابر."صحیح"

. لم سالمھا هللا وعصیة عصت هللا ورسوله""غفار غفر هللا لھا وأس-4161

.1704مختصر مسلم "حم ق ت"عن ابن عمر"صحیح"- 764-ص 

."غفر هللا لرجل ممن كان قبلكم كان سھال إذا باع سھال إذا اشترى سھال إذا اقتضى"-4162

.1181، الصحیحة 3/18الترغیب"حم ت ھق" عن جابر."صحیح"

غفر المرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلھث كاد يقتله العطش فنزعت خفھا فأوثقته "-4163

.بخمارھا فنزعت له من الماء فغفر لھا بذلك"

حم، م.30الصحیحة "خ" عن أبي ھريرة."صحیح"

.لحجاز""غلظ القلوب والجفاء في أھل المشرق واإليمان والسكینة في أھل ا-4164

.293،ك، اإلرواء 40مختصر مسلم "حم م" عن جابر."صحیح"

."غیر الدجال أخوف على أمتي من الدجال األئمة المضلون"-4165

.1989الصحیحة "حم" عن أبي ذر."صحیح"

نكم وإن يخرج ولست فیكم "غیر الدجال أخوفني علیكم إن يخرج وأنا فیكم فأنا حجیجه دو- 4166-1489

إحدى عینیه كأنھا عنبة طافیة كأني 1فامرؤ حجیج نفسه وهللا خلیفتي على كل مسلم إنه شاب قطط

بین الشام 2أشبھه بعبد العزى بن قطن فمن أدركه منكم فلیقرأ علیه فواتح سورة الكھف إنه خارج خلة

وا: يا رسول هللا ما لبثه في األرض؟ قال: أربعون والعراق فعاث يمینا وعاث شماال يا عباد هللا فاثبتوا قال

يوما يوم كسنة ويوم كشھر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قالوا: يا رسول هللا! فذلك الیوم كسنة 

أتكفینا فیه صالة يوم؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھا ضوء. أي شديدة جعودة الشعر. "طافیة" أي ناتئة مرتفعة، وفی1

أي في طريق.2



قال: ال اقدروا له قالوا: وما إسراعه في األرض؟ قال: كالغیث استدبرته الريح فیأتي - 765-ص 

على القوم فیدعوھم فیؤمنون به ويستجیبون له فیأمر السماء فتمطر واألرض فتنبت فتروح علیھم 

القوم فیدعوھم فیردون علیه قوله وأشبعه ضروعا وأمده خواصر ثم يأتي2أطول ما كانت درا1سارحتھم

فینصرف عنھم فیصبحون ممحلین لیس بأيديھم شيء من أموالھم ويمر بالخربة فیقول لھا: أخرجي 

4ثم يدعورجال ممتلئا شبابا فیضربه بالسیف فیقطعه جزلتین3كنوزك فتتبعه كنوزھا كیعاسیب النحل

ما ھوكذلك إذ بعث هللا المسیح ابن مريم ثم يدعوه فیقبل ويتھلل وجھه ويضحك ; فبین5رمیة الغرض

واضعا كفیه على أجنحة ملكین إذ طأطأ رأسه 6فینزل عند المنارة البیضاء شرقي دمشق بین مھرودتین

قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فال يحل لكافر يجد ريح نفسه إال مات ونفسه ينتھي حیث ينتھي 

ه ثم يأتي عیسى قوم قد عصمھم هللا منه فیمسح عن وجوھھم طرفه فیطلبه حتى يدركه بباب لد فیقتل

ويحدثھم بدرجاتھم في الجنة. 

فبینما ھم كذلك إذ أوحى هللا إلى عیسى: إني أخرجت عبادا ال يدان ألحد بقتالھم فحرز عبادي إلى 

ون ما الطور ويبعث هللا يأجوج ومأجوج وھم من كل حدب ينسلون فیمر أوائلھم على بحیرة طبرية فیشرب

فیھا ويمر آخرھم فیقولون: لقد كان بھذه مرة ماء! ثم يسیرون حتى ينتھوا إلى جبل الخمر وھو جبل بیت 

المقدس فیقولون لقد قتلنا من في األرض ھلم فلنقتل من في السماء فیرمون بنشابھم إلى السماء 

فیرد هللا علیھم نشابھم مخضوبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي ماشیتھم التي تسرح أي تذھب أول النھار إلى المرعى.1

أي لبنا.2

أي جماعته.3

أي قطعتین.4

أي مقدار ما بینھما رمیة الھدف.5

أي ثوبین مصبوغین بورس ثم زعفران، أي البسھما.6

دما; ويحصر نبي هللا عیسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور ألحدھم خیرا من مائة - 766-ص 

دينار ألحدكم الیوم فیرغب نبي هللا عیسى وأصحابه فیرسل هللا علیھم النغف في رقابھم فیصبحون 

كموت نفس واحدة. 1فرسى

ثم يھبط نبي هللا عیسى وأصحابه إلى األرض فال يجدون في األرض موضع شبر إال مأله زھمھم ونتنھم 

طیرا كأعناق البخت فتحملھم فتطرحھم فیرغب نبي هللا عیسى وأصحابه إلى هللا عز وجل فیرسل هللا 

ثم 2حیث شاء هللا ثم يرسل هللا قطرا ال يكن منه بیت مدر وال وبر فیغسل األرض حتى يتركھا كالزلفة

يقال لألرض: انبتي ثمرتك ودري بركتك فیومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفھا ويبارك في 

فئام من الناس. واللقحة من البقر لتكفي القبیلة من الناس الرسل حتى أن اللقحة من اإلبل لتكفي ال

واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. 



فبینما ھم كذلك إذ بعث هللا ريحا طیبة فتأخذھم تحت آباطھم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى 

.شرار الناس يتھارجون فیھا تھارج الحمر فعلیھم تقوم الساعة"

.2048: مختصر مسلم 482الصحیحة م ت" عن النواس بن سمعان."حم"صحیح"

."غیروا الشیب وال تشبھوا بالیھود"-4167

الزبیر.-: ت، حل836الصحیحة "حم ن" عن الزبیر "ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

."غیروا الشیب وال تشبھوا بالیھود والنصارى"-4168

: ابن سعد، ابن عساكر. 836الصحیحة م حب" عن أبي ھريرة."ح"صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي قتلى.1

أي المرآة في صفائھا ونظافتھا.2

."غیروا الشیب وال تقربوه السواد"-4169- 767-ص 

: حب، ك. 496، الصحیحة 106غاية المرام "حم" عن أنس."صحیح"

."غیروا رأسه بشيء واجتنبوا السواد"- 4170-1490

. 1347، مختصر مسلم 106غاية المرام، "م د ن ھـ" عن جابر."صحیح"

فصل في المحلى بـ"ال" من ھذا الحرف- 768-ص 

.ألوه فأعطاھم""الغازي في سبیل هللا عز وجل والحاج والمعتمر وفد هللا دعاھم فأجابوه وس-4171

: طب. 1820الصحیحة "ھـ حب" عن ابن عمر."صحیح"

"الغريق شھید والحريق شھید،... والمبطون شھید ومن يقع علیه البیت فھو شھید،....... ومن -4172

. قتل دون نفسه فھو شھید...."

. 3967الضعیفة "ابن عساكر" عن علي."صحیح"

."الغريق في سبیل هللا شھید"-4173

: ن.39أحكام الجنائز ص "تخ" عن عقبة بن عامر."صحیح"

"الغزوغزوان فأما من غزا ابتغاء وجه هللا تعالى وأطاع اإلمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب -4174

رياء وسمعة وعصى اإلمام وأفسد في الفساد في األرض فإن نومه ونبھه أجر كله وأما من غزا فخرا و

"حم د ن ك ھب" عن معاذ. .األرض فإنه لن يرجع بالكفاف"

.199، الصحیحة 2/182، الترغیب 3846المشكاة "حسن"

."الغسل صاع والوضوء مد"-4175

-جابر. ابن ماجه- أنس. حم، ھق-: أبو عوانة1991الصحیحة "طس" عن ابن عمر."صحیح"

ابن عباس. -علي. طس



."1"الغسل من الغسل والوضوء من الحمل-4176- 769-ص 

أبي -: الطیالسي، حم، د، ت، حب53أحكام الجنائز ص "الضیاء" عن أبي سعید."صحیح"

ھريرة.

علیه ولو من طیب "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك ويمس من الطیب ما قدر-4177

."2المرأة

، د، حم.405: مختصر مسلم 371صحیح أبي داود "ن حب" عن أبي سعید."صحیح"

."الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن وأن يمس طیبا إن وجد"-4178

.371صحیح أبي داود "حم ق د" عن أبي سعید."صحیح"

."الغلة بالضمان"-4179

أحاديث الموسوعة."حم ھق" عن عائشة."حسن"

."الغنم بركة"-4180

.1763الصحیحة "ع" عن البراء."صحیح"

. الغنم بركة واإلبل عز ألھلھا والخیل معقود في نواصیھا الخیر إلى يوم القیامة،......""-4181

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعني غسل المیت وحمله.1

، وھي مع كونھا ال معنى لھا ھنا، إال بتكلیف "إال أن يكثر"قلت: ھنا في األصل تبعا لـ"الجامع" زيادة 2

كما فعل المناوي، دون أن يتنبه لما يأتي، فھي من عجائب التصحیف الذي يقع لعالم فاضل كالسیوطي، 

الحديث، وإنما ھي عند النسائي وغیره كما يأتي من كالم بعض رواته عندھم وھو فإنھا ال أصل لھا في 

عمروبن الحارث بلفظ آخر، فإنه روى الحديث عن شیخه سعید بن أبي ھالل وبكیر بن األشج عن أبي 

بكر بن المنكدر عن عمروبن سلیم عن عبد الرحمن بن أبي سعید بن عن أبیه...... فساق الحديث إلى 

"ولو طیب وقال النسائي عقبة: "إال أن بكیرا لم يذكر عبد الرحمن، وقال في الطیب: قدر علیه""ماقوله 

. المرأة"

على "إال أن بكیرا"وكذلك قال عمروبن الحارث في رواية مسلم وأبي داود للحديث، فتحرف قوله 

. "إال أن يكثر"السیوطي إلى قوله 

، ألنه رواه من طريق ابن لھیعة من بكیر وحده، لكنه ذكر في 3/30ولم تقع ھذه الزيادة مطلقا عند أحمد 

إسناده عبد الرحمن، فلعله من أوھام ابن لھیعة. 

عروة البارقي.-: ھـ، ع1763الصحیحة "البزار" عن حذيفة."صحیح"- 770-ص 

."الغنم من دواب الجنة فامسحوا رغامھا وصلوا في مرابضھا"-4182

: عد، ھق.1128الصحیحة "خط" عن أبي ھريرة."صحیح"

."الغالم الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا ولو عاش ألرھق أبويه طغیانا وكفرا"-4183

: ابن أبي عاصم.193السنة "م د ت" عن أبي"."صحیح"



.مى ويحلق رأسه""الغالم مرتھن بعقیقته تذبح عنه يوم السابع ويس-4184

.1165اإلرواء "ت ك" عن سمرة."صحیح"

."الغالم مرتھن بعقیقته فأھريقوا عنه الدم وأمیطوا عنه األذى"-4185

.1165اإلرواء "ھب" عن سلمان بن عامر."صحیح"

."الغیبة أن تذكر الرجل بما فیه من خلفه"-4186-1491

الصحیحة "الخرائطي في مسأوئ األخالق" عن المطلب بن عبدهللا بن حنطب."صحیح"

: مالك، ابن المبارك.1992

."الغیبة ذكرك أخاك بما يكره"-4187

: م. 421"صحیح" "د" عن أبي ھريرة. غاية المرام 

حرف الفاء.- 771-ص 

."فاطمة بضعة مني فمن أغضبھا أغضبني"-4188

: ن في الخصائص. 1995الصحیحة "خ" عن المسور."صحیح"

"فاطمة بضعة مني يقبضني ما يقبضھا ويبسطني ما يبسطھا وإن األنساب تنقطع يوم القیامة -4189

.غیر نسبي وسببي وصھري"

: طب.1995الصحیحة "حم ك" عن المسور."صحیح"

.نة إال مريم بنت عمران""فاطمة سیدة نساء أھل الج-4190

: حم.796الصحیحة "ك" عن أبي سعید."صحیح"

"فتح هللا بابا للتوبة من المغرب عرضه مسیرة سبعین عاما ال يغلق حتى تطلع الشمس من -4191

.نحوه"

: حم، ت، ھـ. 2345المشكاة "تخ" عن صفوان بن عسال."حسن"

.وعقد بیده تسعین"- الیوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل ھذه"فتح -4192

.1988مختصر مسلم "حم ق" عن أبي ھريرة."صحیح"

"فتر الوحي عني فترة فبینا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء - 4193-1492

سماء واألرض فجبنت منه فرقا حتى ھويت إلى فإذا أنا بالملك الذي أتاني في غار حراء على سرير بین ال

ا األرض فأتیت خديجة فقلت: دثروني دثروني فدثرت فجاء جبريل فقال: - 772-ص  { يَا أَيُّھَ

رْ} جُ زَ فَاھْ ، وَالرُّجْ رْ ، وَثِیَابَكَ فَطَھِّ ْ ِر ، وَرَبَّكَ فَكَبّ رْ ثِّرُ، قُمْ فَأَنْذِ دَّ . "الْمُ

م" عن جابر. "الطیالسي حم "صحیح"

فتنة األحالس ھرب وحرب ثم فتنة السراء دخنھا من تحت قدم رجل من أھل بیتي يزعم "- 4194-1493

أنه مني ولیس مني وإنما أولیائي المتقون ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع ثم فتنة 

بح الرجل فیھا مؤمنا الدھیماء ال تدع أحدا من ھذه األمة إال لطمته لطمة فإذا قیل: انقضت تمادت يص

ويمسي كافرا حتى يصیر الناس إلى فسطاطین فسطاط إيمان ال نفاق فیه وفسطاط نفاق ال إيمان فیه 



.فإذا كان ذاكم فانتطروا الدجال من يومه أو غده"

.974الصحیحة "حم د ك" عن ابن عمر."صحیح"

وجاره يكفرھا الصیام والصالة والصدقة واألمر بالمعروف "فتنة الرجل في أھله وماله ونفسه وولده -4195

.والنھي عن المنكر"

.643فقه السیرة "ق ت ھـ" عن حذيفة."صحیح"

."فجرت أربعة أنھار من الجنة: الفرات والنیل وسیحان وجیحان"-4196

.111الصحیحة "حم" عن أبي ھريرة."حسن"

.ذ المرء المسلم من عورته""فخ-4197

.269اإلرواء "طب" عن جرھد."صحیح"

."فراش للرجل وفراش المرأته والثالث للضیف والرابع للشیطان"-4198

. 762، ابن المبارك 1353مختصر مسلم "حم د ن" عن جابر."صحیح"

نزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم "فرج سقف بیتي وأنا بمكة ف-4199- 773-ص 

جاء بطست من ذھب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغھا في صدري ثم أطبقه. 

ثم أخذ بیدي فعرج بي إلى السماء الدنیا فلما جئنا السماء الدنیا قال جبريل لخازن السماء الدنیا: افتح 

محمد قال: فأرسل إلیه؟ قال نعم قال من ھذا؟ قال: ھذا جبريل قال ھل معك أحد؟ قال: نعم معي

فافتح. 

فلما علونا السماء الدنیا فإذا رجل عن يمینه أسودة وعن يساره أسودة فإذا نظر قبل يمینه ضحك وإذا 

نظر قبل شماله بكى فقال: مرحبا بالنبي الصالح واالبن الصالح قلت: يا جبريل من ھذا؟ قال: ھذا آدم 

نسم بنیه فأھل الیمین أھل الجنة واألسودة التي عن شماله وھذه األسودة عن يمینه وعن شماله

أھل النار فإذا نظر قبل يمینه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. 

ثم عرج بي جبريل حتى أتى السماء الثانیة فقال لخازنھا: افتح فقال له خازنھا مثل ما قال خازن السماء 

الصالح واألخ الصالح فقلت: من ھذا؟ قال: ھذا إدريس الدنیا ففتح فلما مررت بإدريس قال: مرحبا بالنبي 

ثم مررت بموسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح واألخ الصالح فقلت: من ھذا؟ قال: ھذا موسى ثم مررت 

بعیسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح واألخ الصالح قلت: من ھذا؟ قال: ھذا عیسى بن مريم ثم مررت 

صالح واالبن الصالح قلت: من ھذا؟ قال: ھذا إبراھیم. بإبراھیم فقال: مرحبا بالنبي ال

ثم عرج بي حتى ظھرت بمستوى أسمع فیه صريف األقالم ففرض هللا عز وجل على أمتي خمسین 

صالة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال موسى: ماذا فرض ربك على أمتك؟ قلت: فرض 

علیھم خمسین صالة قال لي 

ك فإن أمتك ال تطیق ذلك فرجعت ربي فوضع شطرھا فرجعت إلى موسى: فراجع رب- 774-ص 

موسى فأخبرته فقال: راجع ربك فإن أمتك ال تطیق ذلك فراجعت ربي فقال: ھن خمس وھن خمسون ال 

يبدل القول لدي فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك قلت: قد استحییت من ربي. 



مثل قالل ھجر وورقھا كآذان الفیلة تكاد الورقة ثم انطلق بي حتى انتھى إلى سدرة المنتھى ونبقھا 

تغطي ھذه األمة فغشیھا ألوان ال أدري ما ھي؟ ثم أدخلت الجنة فإذا فیھا جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابھا 

. المسك"

"ق" عن أبي ذر إال قوله: ثم عرج بي حتى ظھرت بمستوى اسمع فیه صريف األقالم "صحیح"

حبة البدري. فإنه عن ابن عباس وأبي 

."فرغ إلى ابن آدم من أربع: الخلق والخلق والرزق واألجل"-4200

.304السنة "طس" عن ابن مسعود."صحیح"

"فرغ هللا عز وجل إلى كل عبد من خمس: من أجله ورزقه وأثره ومضجعه وشقي أو - 4201-1494

.سعید"

: ابن أبي عاصم، حب، 309-303، السنة 113المشكاة "حم طب" عن أبي الدرداء."صحیح"

تمام، ابن عساكر. 

."فرغ هللا إلى كل عبد من خمس: من عمله وأجله ورزقه وأثره ومضجعه"- 4202-1495

.309- 303السنة "طب" عن أبي الدرداء."صحیح"

.زق واألجل""فرغ هللا من أربع: من الخلق والخلق والر-4203-1496

يشھد له ما قبله."ابن عساكر" عن أنس."صحیح"

"فرغ هللا من المقادير وأمور الدنیا قبل أن يخلق - 4204-1497

.السموات واألرض بخمسین ألف سنة"- 775-ص 

: البیھقي في األسماء.80الطحاوية "طب" عن ابن عمرو."صحیح"

طاط المسلمین يوم الملحمة الكبرى بأرض يقال لھا: الغوطة فیھا مدينة يقال لھا دمشق خیر "فس-4205

.منازل المسلمین يومئذ"

.15فضائل الشام "حم" عن أبي الدرداء."صحیح"

."فصل ما بین الحالل والحرام ضرب الدف والصوت في النكاح"-4206

.1994اإلرواء محمد بن حاطب."حم ت ن ه ك" عن"حسن"

."فصل ما بین صیامنا وصیام أھل الكتاب أكلة السحر"-4207

" عن عمروبن العاص. 4"حم م "صحیح"

"فضل هللا قريشا بسبع خصال: فضلھم بأنھم عبدوا هللا عشر سنین ال يعبد هللا إال قريش وفضلھم -4208

فضلھم بأنه نزلت فیھم سورة من القرآن لم يدخل فیھا أحد من بأنھم نصرھم يوم الفیل وھم مشركون و

رَيْشٍ}العالمین وھي يالفِ قُ ِ ِ . وفضلھم بأن فیھم النبوة والخالفة والحجابة والسقاية"{إل

: البیھقي، ابن عساكر.1944الصحیحة "طس" عن الزبیر بن العوام."حسن"

لم يعطھا أحد قبلھم وال يعطاھا أحد بعدھم: فضل هللا قريشا أني "فضل هللا قريشا بسبع خصال-4209

منھم وأن النبوة فیھم وأن الحجابة فیھم وأن السقاية فیھم ونصرھم على الفیل وعبدوا هللا عشر سنین 

يالفِ قُرَيْشٍ}ال يعبده غیرھم وأنزل هللا فیھم سورة من القرآن لم يذكر فیھا أحد غیرھم ِ ِ . {إل



الصحیحة "تخ طب ك البیھقي في الخالفیات" عن أم ھانئ.حسن""- 776-ص 

: عد. 1944

."1"فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على [سائر] الطعام-4210

.4002الضعیفة "ھـ" عن أنس."صحیح"

. مسجدي ألف صالة.....""فضل الصالة في المسجد الحرام على غیره مائة ألف صالة وفي-4211

. 1130اإلرواء "ھب" عن أبي الدرداء."صحیح"

."فضل العالم على العابد كفضل القمر لیلة البدر على سائر الكواكب"-4212

.212"حل" عن معاذ. المشكاة "صحیح"

ومالئكته وأھل السموات واألرض "فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم إن هللا عز وجل -4213

.حتى النملة في جحرھا وحتى الحوت لیصلون على معلم الناس الخیر"

.213"صحیح" "ت" عن أبي أمامة. المشكاة 

"البزار طس ك" عن حذيفة "ك" .فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة وخیر دينكم الورع""-4214

عن سعد.

.13، العلم ألبي خیثمة 1/440یر الروض النض"صحیح"

"ابن السكن" ."فضل صالة الجماعة على صالة الرجل وحده خمس وعشرون درجة....."-4215

عن ضمرة بن حبیب عن أبیه. 

والذي بعده. 3822انظر الحديث اآلتي بعده، والحديث المتقدم "صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3965ھذا ھو لفظ الحديث عند مخرجه "ھـ" وقد انقلب على السیوطي كما نبھت علیه في الضعیف 1

فراجعه.

"فضل صالة الجمیع على صالة الواحد خمس وعشرون درجة وتجتمع مالئكة -4216- 777-ص 

.اللیل ومالئكة النھار في صالة الفجر"

"ق" عن أبي ھريرة."صحیح"

.صالة الرجل في بیته على صالته حیث يراه الناس كفضل المكتوبة على النافلة""فضل-4217

"طب" عن صھیب بن النعمان.

: العسكري، ھق، الديلمي. 441صحیح الترغیب "حسن"

. "فضل عائشة على النساء كفضل..... الثريد على سائر الطعام"- 4218-1498

.4002الضعیفة ي فضائل الصحابة" عن عائشة."أبونعیم ف"صحیح"

فضلت بأربع: جعلت أنا وأمتي في الصالة كما تصف المالئكة وجعل الصعید لي وضوءا وجعلت لي "-4219

.األرض مسجدا وطھورا وأحلت لي الغنائم"

.285اإلرواء "طب" عن أبي الدرداء."صحیح"

ت لي األرض مسجدا وطھورا فأيما رجل من أمتي أتى الصالة فلم يجد ما "فضلت بأربع: جعل-4220

يصلي علیه وجد األرض مسجدا وطھورا وأرسلت إلى الناس كافة ونصرت بالرعب من مسیرة شھرين 



.يسیر بین يدي وأحلت لي الغنائم"

.285، 152اإلرواء "ھق" عن أبي أمامة."صحیح"

ألنبیاء بخمس: بعثت إلى الناس كافة وادخرت شفاعتي ألمتي ونصرت بالرعب "فضلت على ا-4221

.شھرا أمامي وشھرا خلفي وجعلت لي األرض مسجدا وطھورا وأحلت لي الغنائم ولم تحل ألحد قبلي"

يشھد له ما قبله. "طب" عن السائب بن يزيد."صحیح"

: أعطیت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي "فضلت على األنبیاء بست-4222- 778-ص 

.الغنائم وجعلت لي األرض طھورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبیون"

.285، اإلرواء 257مختصر مسلم "م ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

األرض كلھا مسجدا وجعلت "فضلنا على الناس بثالث: جعلت صفوفنا كصفوف المالئكة وجعلت لنا-4223

تربتھا لنا طھورا إذا لم نجد الماء وأعطیت ھذه اآليات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطھا 

.نبي قبلي"

.1، السراج ھق285اإلرواء "حم م ن" عن حذيفة."صحیح"

.ن""فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون وعرفة يوم تعرفو-4224

.905اإلرواء "الشافعي ھق" عن عطاء مرسال."صحیح"

"فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون وكل عرفة موقف وكل منى منحر وكل فجاج مكة منحر -4225

.وكل جمع موقف"

.905اإلرواء "د ھق" عن أبي ھريرة."صحیح"

.السوء""فعل المعروف يقي مصارع-4226

.2/31"صحیح" "ابن أبي الدنیا في قضاء الحوائج" عن أبي سعید. صحیح الترغیب 

فقدت أمة من بني إسرائیل ال يدرى ما فعلت وإني ال أراھا إال الفأر أال ترونھا إذا وضع لھا ألبان "-4227

.اإلبل لم تشرب وإذا وضع لھا ألبان الشاء شربت"

. 1504مختصر مسلم ھريرة."حم ق" عن أبي "صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأشار إلیھا مسلم في آخر الحديث، "وأعطیت ھذه اآليات ..."قلت: وزاد أو كذا أحمد في آخر الحديث 1

.1060وقد مضت برقم 

.عام""فقراء المھاجرين يدخلون الجنة قبل أغنیائھم بخمسمائة -4228- 779-ص 

أبي ھريرة.- : حم، ت، حب5243المشكاة "ت" عن أبي سعید."صحیح"

."فكوا العاني وأجیبوا الداعي وأطعموا الجائع وعودوا المريض"-4229

.112تخريج مشكلة الفقر "حم خ" عن أبي موسى."صحیح"

."فمن أعدى األول؟"-4230

: حم.782الصحیحة عن أبي ھريرة."ق د" "صحیح"



"حم طب" عن أبي ."فناء أمتي بالطعن والطاعون وخز أعدائكم من الجن وفي كل شھادة"-4231

موسى "طس" عن ابن عمر.

.1637، اإلرواء 526الروض النضیر "صحیح"

.فوا لھم ونستعین هللا علیھم""-4232

: م، الطحاوي، ك.2191الصحیحة حذيفة."حم" عن"صحیح"

."فھال بكرا تالعبھا وتالعبك وتضاحكھا وتضاحكك؟"-4233

"حم ق د ن" عن جابر."صحیح"

"في إحدى جناحي الذباب سم واآلخر شفاء فإذا وقع في الطعام فامقلوه فیه فإنه يقدم السم -4234

"ھـ" عن أبي سعید..ويؤخر الشفاء"

أنس.-: الطیالسي، ن، الطحاوي، ع، البزار، طس39الصحیحة "صحیح"

."في أصحابي اثنا عشر منافقا منھم ثمانیة ال يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخیاط"-4235

"حم م" عن حذيفة."صحیح"

"في اإلبل فرع وفي الغنم فرع ويعق عن الغالم وال -4236

.بدم"يمس رأسه - 780-ص 

. 1996الصحیحة "طب" عن يزيد بن عبدهللا المزني عن أبیه."صحیح"

."في األسنان خمس خمس من اإلبل"-4237

.2276، 2271اإلرواء "د ن" عن ابن عمر."صحیح"

."في األصابع عشر عشر"-4238

.2271"صحیح" "حم د ن" عن ابن عمرو. اإلرواء 

"في اإلنسان ستون وثالثمائة مفصل فعلیه أن يتصدق عن كل مفصل منھا صدقة: النخاعة في -4239

"حم د حب" .المسجد تدفنھا والشيء تنحیه عن الطريق فإن لم تقدر فركعتا الضحى تجزي عنك"

عن بريدة.

. 664، صحیح الترغیب 461، اإلرواء 1315المشكاة "صحیح"

الدية إذا استوفى جدعه مائة من اإلبل وفي الید خمسون وفي الرجل خمسون وفي "في األنف -4240

العین خمسون وفي اآلمة ثلث النفس وفي الجائفة ثلث النفس وفي المنقلة خمس عشرة وفي 

.الموضحة خمس وفي السن خمس وفي كل إصبع من ھنالك عشر"

: البراز.1997الصحیحة "ھق" عن عمر."حسن"

"في الجنة باب يدعى الريان يدعى له الصائمون فمن كان من الصائمین دخله ومن دخله ال يظمأ -4241

.أبدا"

: ن.969صحیح الترغیب "ت ھـ" عن سھل بن سعد."صحیح"

."في الجنة ثمانیة أبواب فیھا باب يسمى الريان ال يدخله إال الصائمون"-4242

.159- 3158عن سھل بن سعد. م/"خ" "صحیح"

"في الجنة خیمة من لؤلؤة مجوفة عرضھا ستون میال في كل -4243



.زاوية منھا أھل ما يرون اآلخرين يطوف علیھم المؤمن"- 781-ص 

"حم م ت" عن أبي موسى."صحیح"

أعالھا درجة ومنھا "في الجنة مائة درجة ما بین كل درجتین كما بین السماء واألرض والفردوس-4244

.تفجر أنھار الجنة األربعة ومن فوقھا يكون العرش فإذا سألتم هللا فسلوه الفردوس"

.922، الصحیحة 5617المشكاة "ش حم ت ك" عن عبادة بن الصامت."صحیح"

."في الجنة مائة درجة ما بین كل درجتین مائة عام"-4245

.922الصحیحة ريرة."ت" عن أبي ھ"صحیح"

"البزار طس" عن أبي ."في الجنة ما ال عین رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر"-4246

سعید.

أبي ھريرة. - سھل بن سعد. م- : حم، م261-260و276و4/227الترغیب "صحیح"

."في الحبة السوداء شفاء من كل داء إال السام"-4247

.859الصحیحة "حم ق ھـ" عن أبي ھريرة.ح""صحی

."في الحجم شفاء"-4248

.1جابر-: حم، ق، ك864الصحیحة "سمويه حل الضیاء" عن عبدهللا بن سرجس."صحیح"

.ائه""في الذباب أحد جناحیه داء وفي اآلخر شفاء فإذا وقع في اإلناء فأرسبوه فیذھب شفاؤه بد-4249

.4234انظر الحديث المتقدم "ابن النجار" عن علي."صحیح"

."في الركاز الخمس"-4250

انظر "ھـ" عن ابن عباس "طب" عن أبي ثعلبة "طس" عن جابر وابن مسعود."صحیح"

. 4124الحديث المتقدم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.2128: ومضى لفظه برقم قلت1

"ھـ" عن جابر.."في الضبع كبش"-4251- 782-ص 

: د، الدارمي، الطحاوي، ابن الجارود، حب، فط، ك، ھق.1050اإلرواء "صحیح"

."في العسل في كل عشرة أزق زق"-4252

.810، اإلرواء 1807المشكاة "ت ھـ" عن ابن عمر."صحیح"

."في الغالم عقیقة فأھريقوا عنه دما وأمیطوا عنه األذى"-4253

.1171"ن" عن سلمان بن عامر. اإلرواء "صحیح"

."في الكبد الحارة أجر"-4254

.947"ھب" عن سراقة بن مالك. صحیح الترغیب "صحیح"

.إذا ائتمن خان""في المنافق ثالث خصال: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف و-4255

أبي ھريرة.- : حم، م1998الصحیحة "البزار" عن جابر."صحیح"

ُ من اإلبل"-4256 ."في المواضح خمسٌ خمس

.2285، 2284" عن أبي ھريرة. اإلرواء 4"حم "صحیح"



."في أمتي خسف ومسخ وقذف"-4257

: حم.1004نضیر "ك" عن ابن عمرو. الروض ال"صحیح"

."في أمتي كذابون ودجالون سبعة وعشرون منھم أربع نسوة وإني خاتم النبیین ال نبي بعدي"-4258

: الطحاوي.1999الصحیحة "حم طب الضیاء" عن حذيفة."صحیح"

."في ثقیف كذاب ومبیر"-4259

.1أسماء-7/191. حم، م 2/26حم "ت" عن ابن عمر "طب" عن سالمة بنت الحر."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"إن في ثقیف...".- 2133فلت: وقد مضى حديثھا 1

."في ثالثین من البقر تبیع أو تبیعة وفي أربعین من البقر مسنة"-4260- 783-ص 

ن الجارود، ھق.: اب795اإلرواء "ت ھـ" عن ابن مسعود."حسن"

في خمس من اإلبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثالث شیاه وفي عشرين أربع "-4261

شیاه وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثالثین فإن زادت واحدة ففیھا ابنة لبون إلى خمس 

وسبعین فإذا وأربعین فإذا زادت واحدة ففیھا حقة إلى ستین فإذا زادت واحدة ففیھا جذعة إلى خمس

زادت واحدة ففیھا ابنتا لبون إلى تسعین فإذا زادت واحدة ففیھا حقتان إلى عشرين ومائة فإذا كانت اإلبل 

أكثر من ذلك ففي كل خمسین حقة وفي كل أربعین بنت لبون فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففیھا 

ومائة ففیھا بنتا لبون وحقة حتى تبلغ ثالث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة فإذا كانت ثالثین 

تسعا وثالثین ومائة فإذا كانت أربعین ومائة ففیھا حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وأربعین ومائة فإذا 

كانت خمسین ومائة ففیھا ثالث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسین ومائة فإذا كانت ستین ومائة ففیھا 

مائة فإذا كانت سبعین ومائة ففیھا ثالث بنات لبون وحقة حتى أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستین و

تبلغ تسعا وسبعین ومائة فإذا كانت ثمانین ومائة ففیھا حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانین ومائة 

فإذا كانت تسعین ومائة ففیھا ثالث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وتسعین ومائة فإذا كانت مائتین 

ع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنین وجدت أخذت. ففیھا أرب

وفي سائمة الغنم في كل أربعین شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة فشاتان إلى المائتین 

فإذا زادت على المائتین ففیھا ثالث إلى ثالثمائة فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة 

ة. لیس فیھا شيء حتى تبلغ المائ

وال يفرق بین مجتمع وال يجمع بین متفرق مخافة الصدقة وما كان من خلیطین فإنھما - 784-ص 

يتراجعان بالسوية وال يؤخذ في الصدقة ھرمة وال ذات عوار من الغنم وال تیس الغنم إال أن يشاء 

.المصدق"

ھق.، الدارمي، قط، 792اإلرواء ك" عن ابن عمر.4"حم "صحیح"

."في عجوة العالیة أول البكرة على ريق النفس شفاء من كل سحر أو سم"-4262

.2000الصحیحة "حم" عن عائشة."صحیح"



. "في كل ذات كبد حرى أجر"-4263

سراقة. -: ك946صحیح الترغیب "حم" عن سراقة بن مالك "حم" عن ابن عمرو."صحیح"

ھريرة.أبي -ق

.في كل ركعتین التحیة""-4264

: حم، د، ھق، الطیالسي.752"م" عن عائشة. صحیح أبي داود "صحیح"

في كل سائمة إبل في أربعین بنت لبون ال يفرق إبل عن حسابھا من أعطاھا مؤتجرا بھا "- 4265-1499

ز وجل لیس لمحمد وال آلل محمد فله أجرھا ومن منعھا فإنا آخذوھا وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ع

.منھا شيء"

.791اإلرواء "حم د ن ك" عن معاوية بن قرة."حسن"

"في كل سائمة من الغنم فرع تغذوه ماشیتك حتى إذا استحمل للحجیج ذبحته فتصدقت - 4266-1500

.بلحمه على ابن السبیل فإن ذلك ھو خیر"

: الطحاوي، ك، ھق.1181اإلرواء بیشة."حم د ن ھـ" عن "صحیح"

."في كل قرن من أمتي سابقون"-4267

ابن عمر. -: حل، الديلمي2001الصحیحة "الحكیم" عن أنس."حسن"

."في لیلة النصف من شعبان يغفر هللا ألھل األرض إال لمشرك أو مشاحن"-4268- 785-ص 

: حب، ابن أبي عاصم، 1144الصحیحة كثیر بن مرة الحضرمي مرسال."ھب" عن"صحیح"

أبي -أبي موسى. البزار- عبد هللا بن عمرو. ابن أبي عاصم، ابن ماجه- أبي ثعلبة. حم-معاذ. طب-ھب

عوف.- أبي بكر. أبو محمد الجوھري-ھريرة. ابن خزيمة، ابن أبي عاصم

من اإلبل في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين "فیما دون خمس وعشرين - 4269-1501

ففیھا ابنة مخاض إلى خمس وثالثین وإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإن بلغت ستا وثالثین ففیھا 

ابنة لبون إلى خمس وأربعین فإذا بلغت ستة وأربعین ففیھا حقة طروقة الفحل إلى ستین فإذا بلغت 

لى خمسة وسبعین فإذا بلغت ستة وسبعین ففیھا بنتا لبون إلى تسعین واحدا وستین ففیھا جذعة إ

فإذا بلغت واحدا وتسعین ففیھا حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة 

ففي كل أربعین ابنة لبون وفي كل خمسین حقة ; فإذا تباين أسنان اإلبل في فرائض الصدقات فمن 

جذعة ولیست عنده جذعة وعنده حقة فإنھا تقبل منه ويجعل معھا شاتین إن بلغت عنده صدقة ال

استیسرتا له أو عشرين درھما ومن بلغت عنده صدقة الحقة ولیست عنده إال جذعة فإنھا تقبل منه 

ويعطیه المصدق عشرين درھما أو شاتین ومن بلغت عنده صدقة الحقة ولیست عنده صدقة ابنة لبون 

ة فإنه تقبل منه ويعطیه المصدق عشرين درھما أو شاتین ومن بلغت عنده صدقة ولیست عنده إال حق

بنت لبون ولیست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنھا تقبل منه ويجعل معھا شاتین إن استیسرتا له 

أو عشرين درھما ومن بلغت صدقته بنت مخاض ولیس عنده إال ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ولیس معه 

ومن لم يكن عنده إال أربع من اإلبل فلیس فیھا شيء إال أن يشاء ربھا. شيء 



وفي صدقة الغنم في سائمتھا إذا كانت أربعین ففیھا شاة إلى عشرين ومائة فإذا - 786-ص 

زادت ففیھا شاتان إلى مائتین فإذا زادت واحدة ففیھا ثالث شیاه إلى ثالثمائة فإذا زادت ففي كل مائة 

شاة. 

خذ في الصدقة ھرمة وال ذات عوار وال تیس إال أن يشاء المصدق وال يجمع بین متفرق وال يفرق بین وال يؤ

مجتمع خشیة الصدقة وما كان من خلیطین فإنھما يتراجعان بینھما بالسوية. 

وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعین شاة شاة واحدة فلیس فیھا شيء إال أن يشاء ربھا. 

.ع العشر فإذا لم يكن المال إال تسعین ومائة درھم فلیس فیھا شيء إال أن يشاء ربھا"وفي الرقة رب

.792اإلرواء "حم خ" عن أبي بكر."صحیح"

"فیما سقت السماء واألنھار والعیون أو كان عثريا العشر وفیما سقي بالسواني أو النضح نصف -4270

.العشر"

.799، اإلرواء 527الروض النضیر عن ابن عمر."4"حم خ "صحیح"

."فیما سقت السماء واألنھار والعیون العشر وفیما سقت السانیة نصف العشر"- 4271-1502

.799اإلرواء "حم م د ن ھق" عن جابر."صحیح"

.لعشر""فیما سقت السماء والعیون العشر وفیما سقي بالنضح نصف ا- 4272-1503

.799اإلرواء "ت ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

"ت" عن ."في ھذه األمة خسف ومسخ وقذف إذا ظھرت القیان والمعازف وشربت الخمور"-4273

عمران بن حصین. 

: ابن أبي الدنیا.2203، الصحیحة 1004الروض النضیر "صحیح"- 787-ص 

.ذه األمة خسف ومسخ وقذف في أھل القدر""في ھ-4274

.1004الروض النضیر "ت ھـ" عن ابن عمر."صحیح"

يعني الوالدين.-فیھما فجاھد""-4275

. 1199اإلرواء " عن ابن عمرو.3"حم ق "صحیح"

فصل في المحلى بـ"ال" من ھذا الحرف.- 788-ص 

.اعون كالفار من الزحف والصابر فیه كالصابر في الزحف""الفار من الط-4276

.1292الصحیحة 1597المشكاة "حم عبد بن حمید" عن جابر."صحیح"

."الفار من الطاعون كالفار من الزحف ومن صبر فیه كان له أجر شھید"-4277

.1292الصحیحة 1597المشكاة "حم" عن جابر."صحیح"

"الفجر فجران: فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فال يحل الصالة وال يحرم الطعام وأما الفجر -4278

.الذي يذھب مستطیال في األفق فإنه يحل الصالة ويحرم الطعام"

: الديلمي. 2002الصحیحة "ك ھق" عن جابر."صحیح"



.عام وتحل فیه الصالة وفجر تحرم فیه الصالة ويحل فیه الطعام""الفجر فجران: فجر يحرم فیه الط-4279

.693الصحیحة "ك ھق" عن ابن عباس."صحیح"

."الفخذ عورة"-4280

. 269اإلرواء "ت" عن جرھد وابن عباس."صحیح"

.أھل الغنم""الفخر والخیالء في أھل اإلبل والسكینة والوقار في -4281- 789-ص 

.64حقیقة الصیام "حم" عن أبي سعید."صحیح"

."الفرار من الطاعون كالفرار من الزحف"-4282

: حم.1292الصحیحة "ابن سعد" عن عائشة."صحیح"

."الفردوس ربوة الجنة وأعالھا وأوسطھا ومنھا تفجر أنھار الجنة"-4283

: ابن جرير، أبو نعیم.2003الصحیحة طب" عن سمرة.""صحیح"

"الفرع حق وإن تتركوه حتى يكون بكرا شعريا ابن مخاض أو ابن لبون فتعطیه أرملة أو تحمل -4284-1504

.علیه في سبیل هللا خیر من أن تذبحه فیلزق لحمه بوبره وتكفأ إناءك وتوله ناقتك"

.1181اإلرواء عمرو."حم د ن ك" عن ابن "حسن"

."الفضة بالفضة والذھب بالذھب والشعیر بالشعیر والحنطة بالحنطة مثال بمثل"- 4285-1505

البیوع."ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

."الفطر يوم تفطرون واألضحى يوم تضحون"- 4286-1506

.905رواء اإل"ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

"."الفطر يوم يفطر الناس واألضحى يوم يضحي الناس-4287

.905اإلرواء "ت" عن عائشة."صحیح"

". "الفطرة قص األظفار وأخذ الشارب وحلق العانة- 4288-1507

، حب. 1: خ43صحیح أبي داود "ن" عن ابن عمر."صحیح"- 790-ص 

.يمان والحكمة يمانیة""الفقه -4289

. 2أبي ھريرة- إيمان- مغازي، م-خ"ابن منیع" عن ابن مسعود."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

."من الفطرة حلق..."وسیأتي من روايته بلفظ 1

.54فلت: ومضى لفظه في الحديث 2



حرف القاف.- 791-ص 

.الیھود اتخذوا قبور أنبیائھم مساجد""قاتل هللا-4290

: حم، أبو عوانة، ع، السراج، السھمي، ابن 2تحذير المساجد "ق د" عن أبي ھريرة."صحیح"

عساكر. 

."قاتل هللا الیھود إن هللا عز وجل لما حرم علیھم الشحوم جملوھا ثم باعوھا فأكلوا أثمانھا"-4291

مختصر مسلم " عن جابر "ق" عن أبي ھريرة "حم ق ن ھـ" عن عمر.4"حم ق "صحیح"

.1290، اإلرواء 931

."قاتل هللا قوما يصورون ما ال يخلقون"-4292

: ھب، الضیاء. 996الصحیحة "الطیالسي الضیاء" عن أسامة."صحیح"

.شھداء اآلخرة""قاتل دون مالك حتى تحوز مالك أو تقتل فتكون من-4293

.1528، اإلرواء 41أحكام الجنائز "حم طب" عن مخارق."صحیح"

."قاتل عمار وسالبه في النار"-4294

عمرو.ك، أبو -: حم، ابن سعد2008الصحیحة "طب" عن عمروبن العاص وعن ابنه."صحیح"

ابن عمرو.-محمد المخلدي

يشھدوا أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك قاتلھم حتى "-4295

. دماءھم وأموالھم إال بحقھا وحسابھم على هللا"

: الطیالسي، حم.407الصحیحة "م" عن أبي ھريرة."صحیح"- 792-ص 

لنكبة ينكبھا أو الشوكة "قاربوا وسددوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى ا-4296

"حم م ت" عن أبي ھريرة..يشاكھا"

. 1799: ابن جرير. مختصر مسلم 2924، الضعیفة 390شرح الطحاوية "صحیح"

"قاربوا وسددوا وأبشروا واعلموا أنه لن ينجوأحد منكم بعمله وال أنا إال أن يتغمدني هللا - 4297-1508

.برحمة منه وفضل"

عائشة نحوه.-1927مختصر مسلم "حم م" عن جابر "حم م ھـ" عن أبي ھريرة.""صحیح

"قاضیان في النار وقاض في الجنة قاض عرف الحق فقضى به فھو في الجنة وقاض عرف الحق -4298

.فجار متعمدا أو قضى بغیر علم فھما في النار"

.2614اإلرواء "ك" عن بريدة."صحیح"

."قاطع السدر يصوب هللا رأسه في النار"-4299

.615-614الصحیحة "ھق" عن معاوية بن حیدة."صحیح"

1أحاديث قدسیة- 793-ص 

"قال هللا تعالى: إذا ابتلیت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني وصبر على ما بلیته فإنه يقوم من -4300



ولدته أمه من الخطايا ويقول الرب عز وجل للحفظة: إني أنا قیدت عبدي ھذا وابتلیته مضجعه ذلك كیوم 

.فأجروا له ما كنتم تجرون له قبل ذلك من األجر وھو صحیح"

: ابن عساكر.2009الصحیحة "حم ع طب حل" عن شداد بن أوس."حسن"

يشكني إلى عواده أطلقته من إساري ثم أبدلته "قال هللا تعالى: إذا ابتلیت عبدي المؤمن فلم-4301

.لحما خیرا من لحمه ودما خیرا من دمه ثم يستأنف العمل"

.272الصحیحة "ك ھق" عن أبي ھريرة."صحیح"

.ثم صبر عوضته منھما الجنة"-يريد بعینیه-"قال هللا تعالى: إذا ابتلیت عبدي بحبیبتیه-4302

م خ" عن أنس."ح"صحیح"

."قال هللا تعالى: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرھت لقاءه"-4303

"مالك حم خ ن" عن أبي ھريرة. "صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قلت: ھذا العنوان من عندي ولیس في األصل. 1

ذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت إلیه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا "قال هللا تعالى: إ-4304- 794-ص 

.تقربت منه باعا وإذا أتاني مشیا أتیته ھرولة"

أ نس. حم، م، -: حم2287الصحیحة "خ" عن أنس وأبي ھريرة "ھب" عن سلمان."صحیح"

أبي ھريرة.- ت، ھـ

تیه وھو بھما صابر ضنین لم أرض له بھما ثوابا دون "قال هللا تعالى: إذا سلبت من عبدي كريم-4305

.الجنة إذا حمدني علیھما"

: حب، البزار.2010الصحیحة "طب حل" عن عرباض."حسن"

"قال هللا تعالى: إذا ھم عبدي بحسنة ولم يعملھا كتبتھا له حسنة فإن عملھا كتبتھا له عشر -4306

.م بسیئة ولم يعملھا لم أكتبھا علیه فإن عملھا كتبتھا سیئة واحدة"حسنات إلى سبعمائة ضعف وإذا ھ

.2/347الروض النضیر "ق ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

"قال هللا تعالى: أعددت لعبادي الصالحین ما ال عین رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب -4307

.بشر"

.1106الروض النضیر ھريرة."حم ق ن ھـ" عن أبي "صحیح"

."قال هللا تعالى: الصیام جنة يستجن بھا العبد من النار وھو لي وأنا أجزي به"-4308

.970صحیح الترغیب "حم ھب" عن جابر."حسن"

."قال هللا تعالى: الكبرياء ردائي فمن نازعني في ردائي قصمته"-4309

.541الصحیحة عن أبي ھريرة."ك""صحیح"

. "قال هللا تعالى: الكبرياء ردائي والعز إزاري فمن نازعني في شيء منھما عذبته"-4310



: م، خد.541الصحیحة "سمويه" عن أبي سعید وأبي ھريرة."صحیح"- 795-ص 

.من نازعني واحدا منھما قذفته في النار""قال هللا تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري ف-4311

أبي ھريرة. - : الضیاء541الصحیحة "حم د ھـ" عن أبي ھريرة "ھـ" عن ابن عباس."صحیح"

ابن عباس.-حب

."قال هللا تعالى: المتحابون في جاللي لھم منابر من نور يغبطھم النبیون والشھداء"-4312

: حب، ك.5011المشكاة اذ."ت" عن مع"صحیح"

"قال هللا تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمال أشرك فیه معي غیري تركته -4313

.وشركه"

، أحكام الجنائز؟2089مختصر مسلم "م ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

من اسمي فمن وصلھا وصلته ومن قطعھا "قال هللا تعالى: أنا خلقت الرحم وشققت لھا اسما -4314

.قطعته ومن بتھا بتته"

.520الصحیحة "حم خد د ت ك" عن عبدالرحمن بن عوف "ك" عن أبي ھريرة."صحیح"

."قال هللا تعالى: أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خیرا فله وإن ظن شرا فله"-4315

: حب.1663الصحیحة "حم" عن أبي ھريرة."صحیح"

."قال هللا تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فلیظن بي ما شاء"-4316

: ابن المبارك، حم، حب، الدوالبي. 1663الصحیحة "طب ك" عن واثلة."صحیح"

."قال هللا عز وجل: أنفق أنفق علیك"-4317

.525مسلم مختصر "حم ق" عن أبي ھريرة."صحیح"

كل خیر إني أنزع نفسه من بین 1"قال هللا تعالى: إن المؤمن مني بعرض-4318- 796-ص 

.جنبیه وھو يحمدني"

أبي ھريرة. -: حم1632الصحیحة "الحكیم" عن ابن عباس وأبي ھريرة."صحیح"

كذا حتى يقولوا: ھذا هللا خلق الخلق "قال هللا تعالى: إن أمتك ال يزالون يقولون ما كذا ما- 4319-1509

.فمن خلق هللا تعالى"

"حم م" عن أنس."صحیح"

"قال هللا تعالى: حقت محبتي على المتحابین أظلھم في ظل العرش يوم القیامة يوم ال ظل إال -4320

.ظلي"

يشھد له ما بعده."ابن أبي الدنیا في كتاب اإلخوان" عن عبادة بن الصامت."صحیح"

"قال هللا تعالى: حقت محبتي للمتحابین في وحقت محبتي للمتواصلین في وحقت محبتي -4321

للمتناصحین في وحقت محبتي للمتزأورين في وحقت محبتي للمتباذلین في. 

.المتحابون في على منابر من نور يغبطھم بمكانھم النبیون والصديقون والشھداء"

.4/47الترغیب "حم طب ك" عن عبادة بن الصامت."صحیح"

."قال هللا تعالى: سبقت رحمتي غضبي"-4322

"م" عن أبي ھريرة."صحیح"

"قال هللا تعالى: شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني وكذبني وما ينبغي له أن يكذبني أما -4323



األحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد وأما تكذيبه شتمه إياي فقوله: إن لي ولدا وأنا هللا

إياي فقوله: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.1910رقم ".... بمنزلة كل خیر...."كذا األصل، وتقدم الحديث بلفظ: 1

.لیس يعیدني كما بدأني ولیس أول الخلق بأھون علي من إعادته"- 797-ص 

"حم خ ن" عن أبي ھريرة.ح""صحی

"قال هللا تعالى: عبدي إذا ذكرتني خالیا ذكرتك خالیا وإن ذكرتني في مأل ذكرتك في مأل خیر -4324

.منھم وأكبر"

"ھب" عن ابن عباس. "صحیح"

.1أبي ھريرة-أنس. حم، ق-: البزار، حم1011الصحیحة 

.وأنا معك إذا ذكرتني"قال هللا تعالى: عبدي أنا عند ظنك بي"-4325

.2012الصحیحة "ك" عن أنس."صحیح"

دُ "قال هللا تعالى: قسمت الصالة بیني وبین عبدي نصفین ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد: -4326 مْ {الْحَ

{ الَمِینَ ِ الْعَ }قال هللا: حمدني عبدي فإذا قال:لِلَّهِ رَبّ یمِ مَنِ الرَّحِ لي عبدي قال هللا: أثنى ع{الرَّحْ

}فإذا قال:  مِ الدِّينِ ِ يَوْ الِك }قال: مجدني عبدي فإذا قال: {مَ ینُ تَعِ ْ بُدُ وَإِيَّاكَ نَس ْ قال: ھذا {إِيَّاكَ نَع

تَ بیني وبین عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال:  رَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْ . صراط صِ یمَ تَقِ ْ رَاطَ الْمُس ِ دِنَا الصّ {اھْ

یْرِ الْمَغْ  لَیْھِمْ غَ }عَ لَیْھِمْ وَال الضَّالِّینَ . قال: ھذا لعبدي ولعبدي ما سأل"ضُوبِ عَ

.295، اإلرواء 779" عن أبي ھريرة. صحیح أبي داود 4"صحیح" "حم م 

"قال هللا تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي -4327

.وأما شتمه إياي فقوله: لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا"فزعم أني ال أقدر أن أعیده كما كان 

"خ" عن ابن عباس. "صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

."يقول هللا تعالى: أنا عند....."قلت: وسیأتي حديثه بلفظ: 1

لي وأنا أجزي به والصیام "قال هللا تعالى: كل عمل ابن آدم له إال الصیام فإنه-4328- 798-ص 

جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يصخب وإن سابه أحد أو قاتله فلیقل: إني امرؤ صائم والذي 

نفس محمد بیده لخلوف فم الصائم عند هللا أطیب من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحھما: إذا أفطر 

.فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه"

.571مختصر مسلم "ق ن" عن أبي ھريرة."صحیح"

."قال هللا تعالى للنفس: اخرجي قالت: ال أخرج إال كارھة"-4329

: تخ، البیھقي.2013الصحیحة "خد" عن أبي ھريرة."صحیح"



يشرك بي "قال هللا تعالى: من علم أني ذوقدرة على مغفرة الذنوب غفرت له وال أبالي ما لم -4330

.شیئا"

.2385المشكاة "طب ك" عن ابن عباس."حسن"

"قال هللا تعالى: وجبت محبتي للمتحابین في والمتجالسین في والمتباذلین في والمتزأورين -4331

.في"

.5011المشكاة "حم طب ك ھب" عن معاذ."صحیح"

ال أجمع لعبدي أمنین وال خوفین إن ھوأمنني في الدنیا أخفته "قال هللا تعالى: وعزتي وجاللي-4332

.يوم أجمع عبادي وإن ھوخافني في الدنیا أمنته يوم أجمع عبادي"

أبي ھريرة. -ك ابن المبارك، البزار، ابن صاعد742الصحیحة "حل" عن شداد بن أوس."حسن"

خلقا كخلقي فلیخلقوا حبة أو لیخلقوا ذرة أو لیخلقوا "قال هللا تعالى: ومن أظلم ممن ذھب يخلق -4333

.شعیرة"

.122، غاية المرام 1370مختصر مسلم "حم ق" عن أبي ھريرة."صحیح"

"قال هللا تعالى: ال يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قد قدرته ولكن يلقیه النذر -4334- 799-ص 

.بخیل فیؤتیني علیه ما لم يكن يؤتیني من قبل!"إلى القدر وقد قدرته له استخرج به من ال

.478الصحیحة "حم خ ن" عن أبي ھريرة."صحیح"

"قال هللا تعالى: ال يذكرني عبد في نفسه إال ذكرته في مأل من مالئكتي وال يذكرني في مأل إال -4335

.ذكرته في الرفیق األعلى"

.2/127الترغیب ."طب" عن معاذ بن أنس"حسن"

."قال هللا تعالى: ال ينبغي لعبد لي أن يقول: أنا خیر من يونس بن متى"-4336

ابن عباس.-"م" عن أبي ھريرة. خ: توحید"صحیح"

"قال هللا تعالى: يا ابن آدم! إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي وإن ذكرتني في مأل ذكرتك -4337

ھم وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا وإن أتیتني في مأل خیر من

.تمشي أتیت إلیك أھرول"

.2012"حم" عن أنس. الصحیحة "صحیح"

"قال هللا تعالى: يا ابن آدم! إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك وال أبالي يا ابن -4338

وبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك وال أبالي يا ابن آدم! لوأنك أتیتني بقراب آدم! لوبلغت ذن

"ت الضیاء" عن أنس..األرض خطايا ثم لقیتني ال تشرك بي شیئا ألتیتك بقرابھا مغفرة"

.2/268، الترغیب 4336، المشكاة 432، الروض النضیر 127الصحیحة "حسن"

"حم" عن أبي .الى: يا ابن آدم! صل لي أربع ركعات من أول النھار أكفك آخره""قال هللا تع-4339

مرة الطائفي "ت" عن أبي الدرداء.



.1314، 1313، المشكاة 465اإلرواء "صحیح"- 800-ص 

"حم" عن رجل.."قال هللا تعالى: يا ابن آدم قم إلي أمش إلیك وامش إلي أھرول إلیك"-4340

.1أنس-أبي ھريرة، حم، خ- : حم، ق، ت، ھـ2287الصحیحة "صحیح"

"قال هللا تعالى: يا ابن آدم! مھما عبدتني ورجوتني ولم تشرك بي شیئا غفرت لك على ما كان -4341

وال منك وإن استقبلتني بملء السماء واألرض خطايا وذنوبا استقبلتك بملئھن من المغفرة وأغفر لك

.أبالي"

.4436"طب" عن أبي الدرداء. المشكاة "صحیح"

"حم د" عن ."قال هللا تعالى: يا ابن آدم! ال تعجز عن أربع ركعات في أول النھار أكفك آخره"-4342

نعیم بن ھمام "طب" عن النواس.

.462، اإلرواء 1207صحیح أبي داود "صحیح"

.لى: يؤذيني ابن آدم يسب الدھر وأنا الدھر بیدي األمر أقلب اللیل والنھار""قال هللا تعا-4343

.531الصحیحة "حم ق د" عن أبي ھريرة."صحیح"

"قال هللا تعالى: يؤذيني ابن آدم يقول: يا خیبة الدھر! فال يقولن أحدكم: يا خیبة الدھر! فإني أنا -4344

.ا شئت قبضتھما"الدھر أقلب لیله ونھاره فإذ

.531، الصحیحة 1813مختصر مسلم "م" عن أبي ھريرة."صحیح"

"قال هللا تعالى: يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بینكم فال تظالموا يا -4345

فاستطعموني عبادي! كلكم ضال إال من ھديته فاستھدوني أھدكم يا عبادي! كلكم جائع إال من أطعمته 

أطعمكم يا عبادي! كلكم عار إال من كسوته فاستكسوني أكسكم يا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.4304انظر المتقدم 1

عبادي! إنكم تخطئون باللیل والنھار وأنا أغفر الذنوب جمیعا فاستغفروني أغفر لكم يا - 801-ص 

ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم عبادي! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني

وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شیئا يا عبادي! لو أن أولكم 

وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شیئا يا عبادي! 

كم وجنكم قاموا في صعید واحد فسألوني فأعطیت كل إنسان مسألته ما نقص لوأن أولكم وآخركم وإنس

ذلك مما عندي إال كما ينقص المخیط إذا أدخل البحر يا عبادي! إنما ھي أعمالكم أحصیھا لكم ثم أوفیكم 

.إياھا فمن وجد خیرا فلیحمد هللا ومن وجد غیر ذلك فال يلومن إال نفسه"

. 177، 154، 160/ 5: حم 1828مختصر مسلم ."م" عن أبي ذر"صحیح"

"قال رجل: ألتصدقن اللیلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعھا في يد سارق فأصبحوا يتحدثون: - 4346-1510

تصدق اللیلة على سارق فقال: اللھم لك الحمد على سارق! ألتصدقن اللیلة بصدقة فخرج بصدقته 

ن: تصدق اللیلة على زانیة! فقال: اللھم لك الحمد على زانیة! فوضعھا في يد زانیة فأصبحوا يتحدثو

ألتصدقن اللیلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعھا في يد غني فأصبحوا يتحدثون: تصدق اللیلة على غني 



فقال: اللھم لك الحمد على سارق وعلى زانیة وعلى غني فأتي فقیل له: أما صدقتك على سارق 

الزانیة فلعلھا أن تستعف عن زناھا وأما الغني فلعله أن يعتبر فینفق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما

.مما أعطاه هللا"

.6، تخريج مشكلة الفقر 547مختصر مسلم "حم ق ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

قبل "قال رجل: ال يغفر هللا لفالن! فأوحى هللا تعالى إلى نبي من األنبیاء: إنھا خطیئة فلیست-4347

.العمل"

.2014الصحیحة "طب" عن جندب."صحیح"

"قال سلیمان بن دأود: ألطوفن اللیلة على مائة امرأة كلھن تأتي بفارس يجاھد -4348- 802-ص 

في سبیل هللا فقال له صاحبه: قل: إن شاء هللا فلم يقل: إن شاء هللا فطاف علیھن فلم تحمل منھن إال 

.اءت بشق إنسان والذي نفس محمد بیده لوقال: إن شاء هللا لم يحنث وكان دركا لحاجته"امرأة واحدة ج

نحوه.1014مختصر مسلم "حم ق ن" عن أبي ھريرة."صحیح"

."قال لي جبريل: إنا ال ندخل بیتا فیه كلب وال تصأوير"- 4349-1511

د" عن میمونة "حم". عن أسامة بن زيد وبريدة."خ" عن ابن عمر "م" عن عائشة "م"صحیح"

."قال لي جبريل: بشر خديجة ببیت في الجنة من قصب ال صخب فیه وال نصب"-4350

أبي ھريرة.- 1671، مختصر مسلم 3/14خ "طب" عن ابن أبي أوفى."صحیح"

"ك" عن أنس .تك في الجنة""قال لي جبريل: راجع حفصة فإنھا صوامة قوامة وإنھا زوج-4351

وقیس بن زيد.

قیس بن زيد مرسال.-عمار بن ياسر. حل، ك-: حل2007الصحیحة "حسن"

ِ الْفَلَقِ}"قال لي جبريل: - 4352-1512 وذُ بِرَبّ ُ ِ النَّاسِ}فقلتھا فقال: { قُلْ أَع وذُ بِرَبّ ُ {قُلْ أَع

. فقلتھا"

" عن أبي."حم خ ن"صحیح"

"قال لي جبريل: لورأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في في فرعون مخافة أن تدركه -4353

.الرحمة"

: الطیالسي، ت، ابن جرير، خط.2015الصحیحة "حم ك" عن ابن عباس."صحیح"

وإن زنى وإن سرق؟ -4354

. قال: وإن زنى وإن سرق"

"خ" عن أبي ذر."صحیح"- 803-ص 

"قال لي جبريل: يا محمد عش ما شئت فإنك میت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما -4355

.شئت فإنك مالقیه"

.687الروض النضیر"الطیالسي ھب" عن جابر."حسن"

ت المالئكة: يا رب ذاك عبدك يريد أن يعمل بسیئة وھو أبصر به فقال: ارقبوه فإن عملھا "قال- 4356-1513



.فاكتبوھا له بمثلھا وإن تركھا فاكتبوھا له حسنة إنما تركھا من جراي"

.1/82، م 2/317حم "حم م" عن أبي ھريرة."صحیح"

أي الناس أعلم؟ فقال: أنا فعتب هللا علیه إذ "قام موسى خطیبا في بني إسرائیل فسئل - 4357-1514

لم يرد العلم إلیه وأوحى هللا إلیه: إن لي عبدا بمجمع البحرين ھو أعلم منك قال: يا رب! وكیف لي به؟ 

فقیل: احمل حوتا في مكتل فإذا فقدته فھو ثم فانطلق وانطلق معه فتاه يوشع بن نون وحمال حوتا في 

وضعا رءوسھما فناما فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبیله في البحر مكتل حتى كانا عند الصخرة ف

نَا سربا وكان لموسى وفتاه عجبا فانطلقا بقیة يومھما ولیلتھما فلما أصبحا قال موسى لفتاه: اءَ دَ {آتِنَا غَ

ا نَصَباً}  ذَ رِنَا ھَ فَ َ ْ س ینَا مِن ِ ْ لَق أمره هللا به ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جأوز المكان الذيلَقَد

}فقال له فتاه:  وتَ یتُ الْحُ رَةِ فَإِنِّي نَسِ نَا إِلَى الصَّخْ ْ أويْ نَّا نَبْغِ قال موسى: {أَرَأَيْتَ إِذ ا كُ {ذَلِكَ مَ

ا قَصَصاً} لَى آثَارِھِمَ ا عَ َّ تَد فلما انتھیا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب فسلم موسى فقال فَارْ

لْ أَتَّبِعُكَ ل: أنا موسى قال: موسى بني إسرائیل؟ قال: نعم "قال:الخضر: أنى بأرضك السالم؟ قا {ھَ

داً} ْ تَ رُش ِمْ لّ ُ ا ع مَّ ِمَنِ مِ لّ ْ تُعَ لَى أَن یعَ مَعِيَ صَبْراً}؟ عَ تَطِ ْ ْ تَس يا موسى إني على علم {قَالَ إِنَّكَ لَن

{قَالَ لمكه هللا ال أعلمهمن علم هللا تعالى علمنیه ال تعلمه أنت وأنت على علم من علم هللا تعالى ع

راً} ْ صِي لَكَ أَم ْ اءَ اللَّهُ صَابِراً وَال أَع َ ْ ش نِي إِن تَجِدُ َ فانطلقا يمشیان علىس

الساحل فمرت سفینة فكلموھم أن يحملوھما فعرفوا الخضر فحملوھما بغیر نول وجاء - 804-ص 

الخضر: يا موسى ما نقص علمي عصفور فوقع على حرف السفینة فنقر نقرة أو نقرتین في البحر فقال

وعلمك من علم هللا إال كنقرة ھذا العصفور في ھذا البحر! فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفینة فنزعه 

ْ أھلھا؟فقال موسى: قوم حملونا بغیر نول عمدت إلى سفینتھم فخرقتھا لتغرق ْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن {قَالَ أَلَم

یعَ مَعِيَ صَبْراً} تَطِ ْ }. تَس یتُ ا نَسِ نِي بِمَ ْ ذ فكانت األولى من موسى نسیانا فانطلقا فإذا {قَالَ ال تُؤَاخِ

ساً الغلمان فأخذ الخضر برأسه من أعاله فاقتلع رأسه بیده فقال له موسى:غالم يلعب مع ْ {أَقَتَلْتَ نَف

یعَ مَ  تَطِ ْ ْ تَس ْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَن یْرِ نَفْسٍ} {قَالَ أَلَم لَ زَكِیَّةً بِغَ ْ تَّى إِذَا أَتَیَا أَھ عِيَ صَبْراً}، {فَانْطَلَقَا حَ

{ َّ قَض ْ ْ يَن اراً يُرِيدُ أَن دَ ا جِ ا فِیھَ دَ ا فَوَجَ مَ ِفُوھُ ْ يُضَیّ ا أَن ْ ا فَأَبَو َ لَھ ْ ا أَھ مَ تَطْعَ ْ يَةٍ اس قال الخضر بیدهقَرْ

{ راً، قَالَ فقال موسى:{فَأَقَامَهُ ْ لَیْهِ أَج تَ عَ ذْ ئْتَ لَتَّخَ ُ بَیْنِي وَبَیْنِكَ}{لَوشِ ا فِرَاق ذَ يرحم هللا ،ھَ

. موسى لوددنا لوصبر حتى يقص علینا من أمرھما"

.1611مختصر مسلم "ق ت ن" عن أبي."صحیح"

."قتال المسلم أخاه كفر وسبابه فسوق"-4358

: م.78إيمان أبي عبید ص "ت" عن ابن مسعود "ن" عن سعد."صحیح"

.قتال المسلم كفر وسبابه فسوق وال يحل لمسلم أن يھجر أخاه فوق ثالثة أيام""-4359

.2297الصحیحة "حم ع طب الضیاء" عن سعد."صحیح"

."قتل الصبر ال يمر بذنب إال محاه"-4360

.5016الصحیحة "البزار" عن عائشة."حسن"

.ن أعظم عند هللا من زوال الدنیا""قتل المؤم-4361

.595"ن الضیاء" عن بريدة. الروض النضیر "صحیح"

"قتلوه قتلھم هللا أال سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء - 4362-1515



. العي السؤال؟ إنما كان يكفیه أن يتیمم ..... "- 805-ص 

.363حیح أبي داود ، ص105اإلرواء "د" عن جابر."صحیح"

."قتلوه قتلھم هللا ألم يكن شفاء العي السؤال؟"- 4363-1516

.364صحیح أبي داود "حم د ك" عن ابن عباس."صحیح"

."قد آجرك هللا ورد علیك في المیراث"- 4364-1517

.4/347" عن بريدة. ك4"حم م "صحیح"

.فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون إن شاء هللا تعالى""قد اجتمع في يومكم ھذا عیدان -4365

.984صحیح أبي دأود: "د ھـ ك" عن أبي ھريرة "ھـ" عن ابن عباس وابن عمر"صحیح"

."قد أجرنا من أجرت يا أم ھانئ!"- 4366-1518

.2049الصحیحة: "ق" عن أم ھانئ زاد "ت د"."صحیح"

.من أمنت""وأمنا

."قد أذن هللا لكن أن تخرجن لحوائجكن"- 4367-1519

"ق" عن عائشة."صحیح"

."قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه هللا بما آتاه"-4368

، مختصر مسلم 129، الصحیحة 18تخريج مشكلة الفقر "حم م ت ھـ" عن ابن عمرو."صحیح"

556.

ى البیضاء لیلھا كنھارھا ال يزيغ عنھا بعدي إال ھالك ومن يعش منكم فسیرى "قد تركتكم عل-4369

اختالفا كثیرا فعلیكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المھديین عضوا علیھا بالنواجذ 

.وعلیكم بالطاعة وإن عبدا حبشیا فإنما المؤمن كالجمل األنف حیثما انقید انقاد"

.936الصحیحة ك" عن عرباض."حم ھـ"صحیح"

. "قد حللت حین وضعت حملك"- 4370-1520

"عب" عن سبیعة."صحیح"- 806-ص 

"قد دنت مني الجنة حتى لواجترأت علیھا لجئتكم بقطاف من قطافھا ودنت مني النار حتى - 4371-1521

ھذه؟ قالوا: حبستھا حتى ماتت جوعا ال قلت: أي رب وأنا معھم؟ فإذا امرأة تخدشھا ھرة قلت: ما شأن 

.ھي أطعمتھا وال أرسلتھا تأكل من خشاش األرض"

جزء الكسوف."خ" عن أسماء بنت أبي بكر."صحیح"

"قد رأيت اآلن منذ صلیت لكم الجنة والنار ممثلتین لي في قبل ھذا الجدار فلم أر كالیوم - 4372-1522

.في الخیر والشر"

جزء الكسوف."خ" عن أنس.""صحیح

."قد رحمھا هللا تعالى برحمتھا ابنیھا"-4373

أنس.-: طس خد290الروض النضیر .1"طس" عن الحسن بن علي مرسال"صحیح"

شیئا منھا قبل حله2"قد سألت هللا آلجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة ال يعجل- 4374-1523



وال يؤخر منھا شیئا بعد حله ولو كنت سألت هللا أن يعیذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خیرا 

.لك وأفضل"

: ابن أبي عاصم.263-262السنة "حم م" عن ابن مسعود."صحیح"

."قد عجب هللا من صنیعكما بضیفكما اللیلة"- 4375-1524

.1309مختصر مسلم أبي ھريرة."م" عن "صحیح"

3"قد عفوت عن الخیل والرقیق فھاتوا صدقة الرقة- 1/ 4375

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كذا قال، وھو عجیب، فإن الحسن بن علي لیس ھوالبصري بل ھوسبط النبي صلى هللا علیه وسلم، 1

ي متن شرح المناوي، وعلیه شرح، وحینئذ يستقیم الجمع ولعل األصل لیس فیه ابن علي كما وقع ف

بین قوله "الحسن" وقوله "مرسال" وإن كان وھما على كل حال ألن الحديث حديث الحسن بن علي!

كذا األصل تبعا لـ "الزيادة" وفي "حم، م": "لن".2

بألفاظ 1799رقم أشار شیخنا األلباني إلى نقله إلى الصحیح من غیر بیان درجته، وفي المشكاة3

متقاربة. 

والرقة: الدراھم المضروبة.

من كل أربعین درھما درھم ولیس في تسعین ومائة شيء فإذا بلغت مائتین ففیھا - 807-ص 

خمسة دراھم فما زاد فعلى حساب ذلك. 

وفي الغنم في كل أربعین شاة شاة فإن لم يكن إال تسع وثالثون فلیس علیك فیھا شيء. 

شيء. 2وفي األربعین مسنة ولیس في العوامل1في كل ثالثین تبیعوفي البقر

فإن لم تكن ابنة 3وفي خمس وعشرين من اإلبل خمسة من الغنم فإذا زادت واحدة ففیھا ابنة مخاض

ذكر إلى خمس وثالثین فإذا زادت واحدة ففیھا بنت لبون إلى خمس وأربعین فإذا زادت 4مخاض فابن لبون

طروقة الجمل إلى ستین فإذا كانت واحدة وتسعین ففیھا حقتان طروقتا الجمل إلى 5واحدة ففیھا حقة

عشرين ومائة فإن كانت اإلبل أكثر من ذلك ففي كل خمسین حقة. 

وال يفرق بین مجتمع وال يجمع بین متفرق خشیة الصدقة. 

وال تیس إال أن يشاء المصدق. 6وال يؤخذ في الصدقة ھرمة وال ذات عوار

. ففیه نصف العشر"7النبات ما سقته األنھار أو سقت السماء العشر وما سقي بالغربوفي 

.1799تخريج المشكاة "حم د" عن علي."........"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التبیع: ولد البقرة أو ل سنة. وبقرة متبع: معھا ولدھا.1

ويستسقى وينقل علیھا.العوامل: التي يحرث 2

ابنة المخاض: ما دخل في السنة الثانیة.3

ابن لبون: ابن السنتین ودخل في الثالثة.4

الحقة: ما دخل في السنة الرابعة.5



العوار: بفتح العین، العیب والنقص.6

الغرب: الدلوالكبیرة التي تتخذ من جلد ثور.7

ن أحب أن يجلس للخطبة فلیجلس ومن أحب أن فم1"قد قضینا الصالة- 1525-4376- 808-ص 

"ھـ ك" عن عبدهللا بن السائب..يذھب فلیذھب"

: د، ن، ابن الجارود، قط، ھق. 1048، صحیح أبي داود 629اإلرواء "صحیح"

"قد كان فیما مضى قبلكم من األمم أناس محدثون فإن يك في أمتي أحد منھم فھو عمر بن -4377

.الخطاب"

.1634مختصر مسلم "حم خ" عن أبي ھريرة "حم م ت ن" عن عائشة."صحیح"

."قد كنت أكره أن تقولوا: ما شاء هللا وشاء محمد ولكن قولوا: ما شاء هللا ثم شاء محمد"-4378

: حم، ھـ.137"الحكیم ن الضیاء" عن حذيفة. الصحیحة "صحیح"

زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروھا فإنھا تذكركم "قد كنت نھیتكم عن- 4379-1526

.اآلخرة"

.2: حم178أحكام الجنائز ص "ت" عن بريدة."صحیح"

."قدر هللا المقادير قبل أن يخلق السموات واألرضین بخمسین ألف سنة"-4380

.8/513م "حم ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

"قدمت المدينة وألھل المدينة يومان يلعبون فیھما في الجاھلیة وإن هللا تعالى قد أبدلكم بھما -4381

.خیرا منھما يوم الفطر ويوم النحر"

: حم، د، ن، الطحاوي، ك. 1039"صحیح" "ھق" عن أنس. صحیح أبي داود 

لوال أن تبطر قريش ألخبرتھا ما لخیارھا "قدموا قريشا وال تقدموھا وتعلموا من قريش وال تعلموھا و-4382

.عند هللا تعالى"

.519"صحیح" "طب" عن عبدهللا بن السائب. اإلرواء 

. "قدموا قريشا وال تقدموھا وتعلموا منھا وال تعالموھا"-4383

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قلت: يعني صالة العید.1

.2475وقد مضى "إني كنت نھیتكم ........": قلت: ورواه مسلم وغیره بلفظ2

.4474وسیأتي في محله برقم "كتب هللا ......"قلت: ولفظه 3

"الشافعي البیھقي في المعرفة" عن ابن شھاب بالغا "عد" عن أبي "صحیح"- 809-ص 

.519، اإلرواء 620تخريج التنكیل ھريرة.

.ا ولوال أن تبطر قريش ألخبرتھا بما لھا عند هللا""قدموا قريشا وال تقدموھ-4384

.519اإلرواء "البزار" عن علي."صحیح"



."1"قده بیده-4385

.28/ 4، ك 430- 1/429حم "طب" عن ابن عباس."صحیح"

."قربیه فقد بلغت محلھا"- 4386-1527

.4/28، ك 430-429/ 6حم "م" عن جويرية."صحیح"

."قربیه فما أفقر بیت من أدم فیه خل"- 4387-1528

.2220الصحیحة: "ت" عن أم ھانئ."صحیح"

قرصت نملة نبیا من األنبیاء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى هللا تعالى إلیه أن قرصتك نملة "-4388

.أحرقت أمة من األمم تسبح؟!"

"ق د ن ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

."قريش واألنصار وجھینة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار موالي لیس لھم مولى دون هللا ورسوله"-4389

.1721مختصر مسلم "ق" عن أبي ھريرة."صحیح"

.قريش والة الناس في الخیر والشر إلى يوم القیامة""-4390

.1155الصحیحة روبن العاص."حم ت" عن عم"صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سببه أن النبي صلى هللا علیه وسلم مر وھو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسیر أو بخیط 1

فقطعه النبي صلى هللا علیه وسلم بیده، ثم قال: فذكره.

.فبر الناس تبع لبرھم وفاجرھم تبع لفاجرھم""قريش والة ھذا األمر -4391- 810-ص 

.1156الصحیحة .1"حم" عن أبي بكر وسعد"صحیح"

."قصوا الشوارب واعفوا اللحى"-4392

ابن عباس.-: طس4057الضعیفة "حم" عن أبي ھريرة."حسن"

."قفلة كغزوة"-4393

.3841المشكاة مرو."حم د ك" عن ابن ع"صحیح"

."قفوا على مشاعركم ھذه فإنكم على إرث من إرث أبیكم إبراھیم"- 4394-1529

.2595المشكاة "د البأوردي" عن ابن مربع األنصاري."صحیح"

4395-.

.18مختصر مسلم "حم م ت ن ھـ" عن سفیان بن عبدهللا الثقفي."صحیح"

ِ الْفَلَقِ}"- 4396-1530 وذُ بِرَبّ ُ ِ النَّاسِ}و{قُلْ أَع وذُ بِرَبّ ُ . ما تعوذ الناس بأفضل منھما"{قُلْ أَع

: د، ت.31الكلم الطیب ص "ن" عن عبدهللا بن خبیب."صحیح"

."قل: السالم علیكم أأدخل؟"- 4397-1531

، 818الصحیحة عن رجل من بني عامر "طب" عن كلدة بن حنبل الغساني."د" "صحیح"

كلدة.- : حم، د، ت819

."قل اللھم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني فإن ھؤالء تجمع لك دنیاك وآخرتك"-4398



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قیده المناوي! وإنما ھو سعد بن عبادة األنصاري كما ھكذا أطلقه، فأوھم أنه سعد بن أبي وقاص، وبه1

يدل علیه قصة مبايعته ألبي بكر، وفیھا ذكر ھذا الحديث.

.1872مختصر مسلم "حم م ھـ" عن طارق بن األشجعي."صحیح"- 811-ص 

قلبي "قل اللھم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر - 4399-1532

.ومن شر منیي"

.2472المشكاة "حم ت ن" عن شكل."صحیح"

قل اللھم إني ظلمت نفسي ظلما كثیرا وإنه ال يغفر الذنوب إال أنت فاغفر لي مغفرة من عندك "-4400

.وارحمني إنك أنت الغفور الرحیم"

"حم ق ت ن ھـ" عن ابن عمر وأبي بكر."صحیح"

.للھم اھدني وسددني واذكر بالھدى ھدايتك الطريق والسداد سداد السھم""قل: ا-4401

.1874مختصر مسلم "م د ن" عن علي."صحیح"

"قل: اللھم فاطر السموات واألرض عالم الغیب والشھادة رب كل شيء وملیكه أشھد أن ال إله إال -4402

ه قلھا إذا أصبحت وإذا أمسیت وإذا أخذت أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشیطان وشرك

.مضجعك"

المشكاة: خد، ابن السني، البیھقي."حم د ت حب ك" عن أبي ھريرة."صحیح"

.يعني المؤذنین"-"قل كما يقولون فإذا انتھیت فسل تعط- 4403-1533

.536صحیح أبي داود "حم د ن حب" عن ابن عمرو."صحیح"

دٌ}"-4404 واللَّهُ أَحَ . تعدل ثلث القرآن"{قُلْ ھُ

"مالك حم خ د ن" عن أبي سعید "خ" عن قتادة بن النعمان "م" عن أبي الدرداء "ت ھـ" "صحیح"

عن أبي ھريرة "ن" عن أبي أيوب "حم ھـ" عن أبي مسعود األنصاري "طب" عن ابن مسعود ومعاذ "حم" 

"البزار" عن جابر "أبوعبید" عن ابن عباس. عن أم كلثوم بنت عقبة 

دٌ}"-4405- 812-ص  واللَّهُ أَحَ }تعدل ثلث القرآن و{قُلْ ھُ ا الْكَافِرُونَ تعدل ربع {قُلْ يَا أَيُّھَ

. القرآن"

.588"طب" عن ابن عمر. الصحیحة "صحیح"

دٌ}"- 4406-1534 واللَّهُ أَحَ ن تصبح ثالث مرات تكفیك من كل والمعوذتین حین تمسي وحی{قُلْ ھُ

. شيء"

.2163المشكاة " عن عبدهللا بن خبیب.3""صحیح"

.قلب الشیخ شاب على حب اثنتین: حب العیش والمال""-4407

.1906"م ھـ" عن أبي ھريرة. الصحیحة "صحیح"

"حم ت ك" عن أبي ھريرة .""قلب الشیخ شاب على حب اثنتین: طول الحیاة وكثرة المال-4408



"عد ابن عساكر" عن أنس.

: م، ابن ماجه. 1906الصحیحة "صحیح"

"قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة صالحة تعینك على أمر دنیاك ودينك خیر ما اكتنز -4409

"ھب" عن أبي أمامة..الناس"

علي.- ثوبان. عب- ، ابن ماجه: ت3/68، الترغیب 179الروض النضیر "صحیح"

.قلیل ما أسكر كثیره حرام""- 4410-1535

.2375اإلرواء "حب" عن جابر"صحیح"

"قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلھا المساكین وإذا أصحاب الجد محبوسون إال أصحاب النار -4411

"حم ق ن" عن أسامة .يدخلھا النساء"فقد أمر بھم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من

بن زيد.

، خ: نكاح ورفاق، م: ذكر. 209، 5/205حم "صحیح"

. "قوائم منبري رواتب في الجنة"-4412

الصحیحة "حم ن حب" عن أم سلمة "طب ك" عن أبي واقد"صحیح"- 813-ص 

أم سلمة.- ك ابن سعد، حل2050

.م أمتي بشرارھا"قوا"-4413

.786الروض النضیر "حم" عن میمون بن سفیان."حسن"

"قولوا: اللھم صل على محمد النبي األمي وعلى آل محمد كما صلیت على آل إبراھیم وبارك -4414

على محمد النبي األمي كما باركت على آل إبراھیم في العالمین إنك حمید مجید والسالم كما قد 

.لمتم"ع

. 901، صحیح أبي داود 309مختصر مسلم " عن أبي مسعود األنصاري.3"م "صحیح"

"قولوا: اللھم صل على محمد عبدك ورسولك كما صلیت على إبراھیم وبارك على محمد - 4415-1536

.وآل محمد كما باركت على إبراھیم وآل إبراھیم"

: إسماعیل القاضي، ھق.67و66فضل الصالة ي سعید"حم خ ن ھـ" عن أب"صحیح"

"قولوا: اللھم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراھیم وعلى آل إبراھیم إنك -4416

حمید مجید اللھم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراھیم وآل إبراھیم إنك حمید 

.مجید"

.320اإلرواء 899- 896صحیح أبي داود ھـ" عن كعب بن عجرة"حم ق د ن"صحیح"

"قولوا: اللھم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صلیت على إبراھیم وبارك على - 4417-1537

"حم ق د ن ھـ" عن أبي .محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراھیم إنك حمید مجید"

حمید.

: الموطأ، إسماعیل القاضي.70، فضل الصالة 900صحیح أبي داود "صحیح"

. "قولوا بعض قولكم وال يستحوذنكم الشیطان"- 4418-1538



: خد، الضیاء في 5901المشكاة "حم د" عن والد مطرف."صحیح"- 814-ص 

المختارة.

"قولوا خیرا تغنموا واسكتوا عن شر تسلموا"-4419

.412الصحیحة "القضاعي" عن عبادة بن الصامتیح""صح

.قولوا: ما شاء هللا ثم شئت""- 4420-1539

قتیلة بنت -: حم، ن، الطحاوي، ك ھق136الصحیحة "طب" عن ابن مسعود."صحیح"

صیفى.

رحم هللا المستقدمین منا قولي: السالم على أھل الديار من المؤمنین والمسلمین وي"- 4421-1540

.والمستأخرين وإنا إن شاء هللا بكم الحقون"

: حم.183-181، أحكام الجنائز ص 497مختصر مسلم "م ن" عن عائشة."صحیح"

."قولي: اللھم اغفر لي وله واعقبني منه عقبى حسنة"- 4422-1541

.219/ 6: حم 38/ 3" عن أم سلمة م 4"م "صحیح"

."قولى: اللھم إنك عفوتحب العفوفاعف عني"- 4423-1542

.2091المشكاة "ت ھـ ك" عن عائشة"صحیح"

"قولي: اللھم رب السموات السبع ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة - 4424-1543

آخذ بناصیته أنت األول فلیس قبلك واإلنجیل والقرآن فالق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل شيء أنت 

شيء وأنت اآلخر فلیس بعدك شيء وأنت الظاھر فلیس فوقك شيء وأنت الباطن فلیس دونك شيء 

.اقض عني الدين وأغنني من الفقر"

: حم، م، د، ابن خزيمة، 25الكلم الطیب رقم التعلیق "ت ھـ حب" عن أبي ھريرة ."صحیح"

ك.

"قولي: لبیك اللھم لبیك ومحلي من األرض حیث تحبسني فإن لك على - 1544-4425- 815-ص 

.ربك ما استثنیت"

-ك الدارمي، حل، ابن خزيمة1010اإلرواء "ن" عن ابن عباس "حم" عن ضباعة."صحیح"

ضباعة.

."قوموا إلى جنة عرضھا السموات واألرض"- 4426-1545

.243فقه السیرة س"حم م" عن أن"صحیح"

."قوموا إلى سیدكم"-4427

: حم، ق، ع، حل.67الصحیحة "د" عن أبي سعید"صحیح"

."قوموا فإن للموت فزعا"- 4428-1546

أبي ھريرة وأبي سعید. - : ابن مخلد. ك. 2017الصحیحة "حم ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

جابر.-حم، م، د، ن

."قیام ساعة في الصف للقتال في سبیل هللا خیر من قیام ستین سنة"-4429

أبي أمامة. -: حم، ت، ك. حم902الصحیحة "عد ابن عساكر" عن أبي ھريرة."صحیح"

عمران بن حصین. -الدارمي، ك، ھق



داً، وَقُ "قیل لبني إسرائیل - 4430-1547 جَّ ُ لُوا الْبَابَ س خُ فبدلوا فدخلوا يزحفون على ولُوا حِطَّةٌ}{ادْ

. أستاھھم وقالوا: حبة في شعیرة"

.2123مختصر مسلم "حم ق د ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

."قیلوا فإن الشیاطین ال تقیل"-4431

.1647الصحیحة "طس أبي نعیم في الطب" عن أنس."حسن"

."قید وتوكل"-4432

22تخريج مشكلة الفقر "ھب" عن عمروبن أمیة الضمري."حسن"

."قیدھا وتوكل"-4433- 816-ص 

.22تخريج مشكلة الفقر "خط في رواة مالك ابن عساكر" عن ابن عمر"حسن"

."قیدوا العلم بالكتاب"-4434

: لوين، أبو نعیم، 2026الصحیحة ن ابن عمرو."الحكیم سمويه" عن أنس "طب ك" ع"صحیح"

ابن عمرو. - أنس. الرامھرمزي، الخطیب، ابن عساكر-خط، ابن عبد البر

فصل في المحلى بـ"ال" من ھذا الحرف.- 817-ص 

."القائم بعدي في الجنة والذي يقوم بعده في الجنة والثالث والرابع في الجنة"-4435

. 2319الضعیفة ن عساكر" عن ابن مسعود."اب"صحیح"

.القاتل ال يرث""-4436

.1672، 1671اإلرواء "ت ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

"القاعد على الصالة كالقانت ويكتب من المصلین من حین يخرج من بیته حتى يرجع إلى - 4437-1548

.بیته"

.454، و297صحیح الترغیب ن عامر."حب" عن عقبة ب"صحیح"

."القتل في سبیل هللا شھادة والطاعون شھادة والبطن شھادة والغرق شھادة والنفساء شھادة"-4438

.39أحكام الجنائز ص "حم الضیاء" عن عبادة بن الصامت."صحیح"

شھادة والبطن شھادة والحرق شھادة "القتل في سبیل هللا شھادة والطاعون شھادة والغرق-4439

.والسل والنفساء يجرھا ولدھا بسررھا إلى الجنة"

: الدارمي، الطیالسي. 39أحكام الجنائز "حم" عن راشد بن حبیش."حسن"

."القتل في سبیل هللا يكفر كل خطیئة إال الدين"-4440- 818-ص 

أنس. "م" عن ابن عمرو"ت" عن"صحیح"

"القتیل في سبیل هللا شھید والمبطون شھید والمطعون شھید والغريق شھید والنفساء - 4441-1549



.شھیدة"

.39أحكام الجنائز "طب" عن عبدهللا بن بسر."صحیح"

ن ابن "د ك" ع."القدرية مجوس ھذه األمة إن مرضوا فال تعودوھم وإن ماتوا فال تشھدوھم"-4442

عمر.

.329، 328، السنة 107، المشكاة 197الروض 809، 284شرح الطحاوية "حسن"

"القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى -4443

"حب ھب" عن جابر "طب ھب" عن ابن مسعود..النار"

عد، حل، ابن مسعود. : 2019الصحیحة "صحیح"

."القرآن يقرأ على سبعة أحرف فال تماروا في القرآن فإن مراء في القرآن كفر"-4444

.1124الروض النضیر "حم" عن أبي جھیم."صحیح"

."القصاص ثالثة: أمیر أو مأمور أو مختال"-4445

: ابن وھب، حم، تخ، الروياني، 9حیحة الص"طب" عن عوف بن مالك وكعب بن عیاض."صحیح"

كعب.-عوف. تخ-ابن عساكر

"القضاة ثالثة اثنان في النار وواحد في الجنة: رجل علم الحق فقضى به فھو في الجنة ورجل -4446

.قضى للناس على جھل فھو في النار ورجل عرف الحق فجار في الحكم فھو في النار"

ابن عمر. -: طب، ھق. ع، طب2613اإلرواء ك" عن بريدة.4""صحیح"

"القضاة ثالثة: قاضیان في النار وقاض في الجنة قاض قضى بالھوى فھو في -4447- 819-ص 

.النار وقاض قضى بغیر علم فھو في النار وقاض قضى بالحق فھو في الجنة"

: ع. 2613اإلرواء "طب" عن ابن عمر."صحیح"

حرف الكاف- 820-ص 

."كافل الیتیم له أو لغیره أنا وھو كھاتین في الجنة"-4448

: حم. 962، الصحیحة 1766مختصر مسلم "م" عن أبي ھريرة."صحیح"

."كان الحجر األسود أشد بیاضا من الثلج حتى سودته خطايا بني آدم"-4449

: ت، ابن خزيمة، الضیاء.2/123ترغیب ال"طب" عن ابن عباس."صحیح"

"كان الرجل قبلكم يؤخذ فیحفر له في األرض فیجعل فیه فیجاء بالمنشار فیوضع على رأسه - 4450-1550

فیشق باثنتین ما يصده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب ما يصده 

يسیر الراكب من صنعاء إلى حضرموت ال يخاف إال هللا ذلك عن دينه وهللا لیتمن هللا ھذا األمر حتى 

.والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون"

"حم خ د ن" عن خباب."صحیح"

.كان أول من أضاف الضیف إبراھیم""-4451

.725الصحیحة "ابن أبي الدنیا في قرى الضیف" عن أبي ھريرة."حسن"



.ة يقولون: إنما الطیرة في المرأة والدابة والدار""كان أھل الجاھلی- 4452-1551

: حم، الطحاوي، ابن خزيمة. 993الصحیحة "ك ھق" عن عائشة."صحیح"

"ت ك" عن أبي الدرداء.."كان داود أعبد البشر"-4453- 821-ص 

الدرداء. أبي -ابن عمرو، تخ-: م707:، الصحیحة 2496المشكاة "حسن"

"كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه: إذا أتیت معسرا فتجأوز عنه لعل هللا أن يتجأوز عنا فلقي -4454

.هللا فتجاوز عنه"

"حم ق ن" عن أبي ھريرة."صحیح"

"كان رجالن في بني إسرائیل متواخیان وكان أحدھما مذنبا واآلخر مجتھدا في العبادة وكان- 4455-1552

ال يزال المجتھد يرى اآلخر على الذنب فیقول: أقصر فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر فقال: خلني 

وربي أبعثت علي رقیبا؟! فقال: وهللا ال يغفر هللا لك أو ال يدخلك هللا الجنة فقبض روحھما فاجتمعا عند رب 

قادرا؟! وقال للمذنب: اذھب العالمین فقال لھذا المجتھد: أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي

.فادخل الجنة برحمتي وقال لآلخر: اذھبوا به إلى النار"

: ابن المبارك، ابن أبي 264، شرح الطحاوية 2347المشكاة "حم د" عن أبي ھريرة."صحیح"

أبي قتادة. -أبي ھريرة. ابن أبي الدنیا-الدنیا، ھب

."كان زكريا نجارا"-4456

.1616مختصر مسلم "حم م ھـ" عن أبي ھريرة.""صحیح

"كان عاشوراء يوما يصومه أھل الجاھلیة فمن أحب منكم أن يصومه فلیصمه ومن كرھه - 4457-1553

.فلیدعه"

.147/ 3م "ھـ" عن ابن عمر."صحیح"

.فأدخل الجنة""كان على الطريق غصن شجرة يؤذي الناس فأماطھا رجل-4458

. 8/34وم 2/495حم "ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

"كان في بني إسرائیل رجل قتل تسعة وتسعین إنسانا ثم خرج يسأل - 1554-4459- 822-ص 

فأتى راھبا فسأله فقال له: ألي توبة؟ قال: ال فقتله فجعل يسأل فقال له رجل: ائت قرية كذا وكذا 

ت فنأى بصدره نحوھا فاختصمت فیه مالئكة الرحمة ومالئكة العذاب فأوحى هللا إلى ھذه: أن فأدركه المو

.تقربي وأوحى هللا إلى ھذه: أن تباعدي وقال: قیسوا ما بینھما فوجداه إلى ھذه أقرب بشبر فغفر له"

"ق" عن أبي سعید."صحیح"

.م هللا بھما خیرا منھما: يوم الفطر ويوم األضحى""كان لكم يومان تلعبون فیھما وقد أبدلك- 4460-1555

: حم، الطحاوي.2021الصحیحة "ن" عن أنس."صحیح"

"كان ملك فیمن كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت فابعث إلي - 4461-1556

سلك راھب فقعد إلیه وسمع كالمه، غالما أعلمه السحر فبعث إلیه غالما يعلمه فكان في طريقه إذا 

فأعجبه، فكان إذا أتى الساحر مر بالراھب وقعد إلیه فإذا أتى الساحر ضربه فشكا ذلك إلى الراھب 



فقال: إذا جئت الساحر فقل: حبسني أھلي وإذا جئت أھلك فقل: حبسني الساحر، فبینما ھوكذلك إذ 

م الساحر أفضل أم الراھب؟ فأخذ حجرا فقال: أتى على دابة عظیمة قد حبست الناس فقال: الیوم أعل

اللھم إن كان أمر الراھب أحب إلیك من أمر الساحر فاقتل ھذه الدابة حتى يمضي الناس فرماھا فقتلھا 

ومضى الناس، فأتى الراھب فأخبره فقال له الراھب: أي بني أنت الیوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما 

ان الغالم يبرئ األكمه واألبرص ويدأوي الناس من سائر األدواء أرى وإنك ستبتلى فال تدل علي، وك

فسمع جلیس للملك كان قد عمي فأتاه بھدايا كثیرة فقال: ما ھاھنا أجمع لك إن أنت شفیتني قال: 

إني 

- 823-ص 

ملك فجلس إلیه كما كان يجلس فقال له الملك: من رد علیك بصرك؟ قال: ربي قال: فشفاه هللا، فأتى ال

ولك رب غیري؟ قال: ربي وربك هللا فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغالم فجيء بالغالم فقال له 

الملك: أي بني قد بلغ من سحرك ما يبرئ األكمه واألبرص وتفعل وتفعل! فقال: إني ال أشفي أحدا إنما

يشفي هللا عز وجل، فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراھب فجيء بالراھب فقیل له: ارجع عن 

دينك فأبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار على مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه ثم جيء بجلیس 

الملك فقیل له: ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه ثم جيء 

بالغالم فقیل له: ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذھبوا به إلى جبل كذا وكذا 

فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم به ذروته فإن رجع عن دينه وإال فاطرحوه، فذھبوا به فصعدوا به الجبل فقال: 

قال له الملك: ما فعل اللھم اكفنیھم بما شئت فرجف بھم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك ف

أصحابك؟ فقال: كفانیھم هللا فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذھبوا به فاحملوه في قرقور فتوسطوا به 

البحر فإن رجع عن دينه وإال فاقذفوه فذھبوا به فقال: اللھم اكفنیھم بما شئت فانكفأت بھم السفینة 

ل أصحابك؟ فقال: كفانیھم هللا، فقال للملك: إنك فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فع

لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به! قال: وما ھو؟ قال: تجمع الناس في صعید واحد وتصلبني على 

جذع ثم خذ سھما من كنانتي ثم ضع السھم في كبد القوس ثم قل: بسم هللا رب الغالم ثم ارم فإنك 

عید واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سھما من كنانته ثم وضع إذا فعلت ذلك قتلتني، فجمع الناس في ص

السھم في كبد القوس ثم قال: بسم هللا رب الغالم ثم رماه فوقع السھم في صدغه فوضع يده في 

صدغه موضع السھم فمات، 

فقال الناس: آمنا برب الغالم، آمنا برب الغالم آمنا برب الغالم فأتى الملك فقیل له: - 824-ص 

ما كنت تحذر؟ قد وهللا نزل بك حذرك قد آمن الناس! فأمر باألخدود بأفواه السكك فخدت وأضرم أرأيت 

النیران وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فیھا ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعھا صبي لھا فتقاعست أن 

.تقع فیھا فقال لھا الغالم: يا أمه اصبري فإنك على الحق"

.2093مختصر مسلم ن صھیب."حم م" ع"صحیح"

."كان نبي من األنبیاء يخط فمن وافق خطه فذاك"-4462



.862صحیح أبي داود "حم م د ن" عن معاوية بن الحكم."صحیح"

."كان ھذا األمر في حمیر فنزعه هللا منھم وجعله في قريش وسیعود إلیھم"-4463

: تخ.2022الصحیحة ذي مخمر."حم طب" عن"صحیح"

"كانت امرأة من بني إسرائیل قصیرة تمشي مع امرأتین طويلتین فاتخذت رجلین من - 4464-1557

خشب وخاتما من ذھب مغلفا بطین ثم حشته مسكا وھو أطیب الطیب فمرت بین المرأتین فلم يعرفوھا 

.فقالت بیدھا ھكذا"

"م" عن أبي سعید."صحیح"

"كانت امرأتان معھما ابناھما جاء الذئب فذھب بابن إحداھما فقالت صاحبتھا: إنما ذھب - 4465-1558

بابنك وقالت األخرى إنما ذھب بابنك! فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى فخرجتا على سلیمان بن 

حمك هللا ھوابنھا داود فأخبرتاه بذلك فقال ائتوني بالسكین أشقه بینھما فقالت الصغرى: ال تفعل ير

.فقضى به للصغرى"

"حم م ق ن" عن أبي ھريرة."صحیح"

"كانت بنوإسرائیل تسوسھم األنبیاء كلما ھلك - 4466-1559

نبي خلفه نبي وإنه ال نبي بعدي وسیكون خلفاء فیكثرون قالوا: فما تأمرنا قال: فوا - 825-ص 

.لھم فإن هللا سائلھم عما استرعاھم"بیعة األول فاألول وأعطوھم حقھم الذي جعله هللا

.2473، اإلرواء 1198مختصر مسلم "حم ق ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

"كانت بنوإسرائیل يغتسلون عراة ينظر بعضھم إلى بعض وكان موسى علیه السالم - 4467-1560

ه آدر فذھب مرة يغتسل فوضع ثوبه على يغتسل وحده فقالوا: وهللا ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إال أن

حجر ففر الحجر بثوبه فجمح موسى في أثره يقول: ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر حتى نظرت بنوإسرائیل 

.إلى موسى فقالوا: وهللا ما بموسى من بأس وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا"

.158مختصر مسلم "حم ق" عن أبي ھريرة."صحیح"

."كأني أنظر إلى موسى في ھذا الوادي محرما بین قطوانتین"- 4468-1561

: ع، طس، حل.2023الصحیحة "طب" عن ابن مسعود."حسن"

.-يعني الكعبة-"كأني أنظر إلیه أسود أفحج ينقضھا حجرا حجرا"- 4469-1562

"حم خ" عن ابن عباس."صحیح"

نس على ناقة خطامھا لیف وعلیه جبة من صوف وھو يقول: لبیك اللھم "كأني أنظر إلى يو- 4470-1563

"ك" عن ابن عباس..لبیك"

.2/484، ك 4- : ابن ماجه: حج106، 1/105، م 1/216م "صحیح"

. 1"كبر كبر"-4471

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بر كما يدل علیه سبب الحديث، وأما في االسقاء. فیبدأ الساقي أي لیلي الكالم؛ أو لیبدأ بالكالم األك1

"األيمن بیمینه، ولو كان األصغر، ولیس باألفضل كما ھو شائع، لعموم قوله صلى هللا علیه وسلم: 

، بل قد جاء التفريق بین اإلسقاء وغیره صراحة من حديث عبدهللا بن 2808، 2807وقد تقدم فاأليمن"

ن إذا استن ..." وسیأتي إن شاء هللا.كعب مرسال بلفظ "كا



"حم ق د" عن سھل ابن أبي حثمة "حم" عن رافع بن خديج."صحیح"- 826-ص 

.1646، اإلرواء 1034مختصر مسلم 

."كتاب هللا القصاص"-4472

"حم ق د ن ھـ" عن أنس."صحیح"

.ء إلى األرض""كتاب هللا ھوحبل هللا الممدود من السما-4473

: حم، ت.2024الصحیحة "ش ابن جرير" عن أبي سعید."صحیح"

"كتب هللا تعالى مقادير الخالئق قبل أن يخلق السموات واألرض بخمسین ألف سنة وعرشه على -4474

.الماء"

.1841مختصر مسلم " عن ابن عمرو1"م"صحیح"

.لى نفسه بیده قبل أن يخلق الخلق: رحمتي سبقت غضبي""كتب ربكم ع-4475

.1629الصحیحة "ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

كتب على ابن آدم نصیبه من الزنا مدرك ذلك ال محالة فالعینان زناھما النظر واألذنان زناھما "-4476

اھا الخطا والقلب يھوى ويتمنى ويصدق ذلك االستماع واللسان زناه الكالم والید زناھا البطش والرجل زن

.الفرج ويكذبه"

.3: حم، ك193. السنة 1850مختصر مسلم " عن أبي ھريرة.2"م"صحیح"

."كخ كخ ارم بھا أما شعرت أنا ال نأكل الصدقة؟"-4477

.515مختصر مسلم "ق" عن أبي ھريرة."صحیح"

.ككسره حیا"4المیت"كسر عظم -4478

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.4380"قدر هللا ..." قلت: ومضى برواية غیره بلفظ 1

.2/105/2األصل "ھـ" وكذا في "الجامع الصغیر" نسخة المناوي، والتصحیح من "الجامع الكبیر" 2

.1797ومضى من رواية الشیخین وغیرھما بنحوه 3

ؤمن كما في رواية.قلت: أي الم4

: 763، اإلرواء 233أحكام الجنائز "حم د ھـ" عن عائشة."صحیح"- 827-ص 

الطحاوي، حب، ابن الجارود، قط، ھق، حل، خط.

."كفى إثما أن تحبس عمن تملك قوته"-4479

"م" عن ابن عمرو."صحیح"

.ع""كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسم-4480

"د ك" عن أبي ھريرة. "صحیح"

: ابن المبارك في "الزھد"، ھق، القضاعي. 2025الصحیحة "صحیح"

."كفى بالمرء إثما أن يضیع من يقوت"-4481



.3/82، الترغیب 894اإلرواء "حم د ك ھق" عن ابن عمرو."حسن"

.ع""كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سم-4482

أبي أمامة.-: القضاعي2025الصحیحة "م" عن أبي ھريرة."صحیح"

.كفى ببارقة السیوف على رأسه فتنة""-4483

.2/197، الترغیب 36أحكام الجنائز "ن" عن رجل."صحیح"

."كفاك الحیة ضربة بالسوط أصبتھا أم أخطأتھا"-4484

.676الصحیحة رقطني في األفراد ھق" عن أبي ھريرة."الدا"حسن"

4485-.

: الدارمي، طس، خط.587الروض النضیر "البزار" عن أبي بكر رضي هللا عنه."حسن"

."كفر بامرئ ادعاء نسب ال يعرف أو جحده وإن دق"-4486

: حم، طص، طس.3/88: الترغیب 587الروض النضیر ابن عمرو."ھـ" عن"حسن"

"كفارة المجلس أن يقول العبد: سبحانك اللھم وبحمدك أشھد أن ال إله إال أنت وحدك ال شريك -4487

. لك أستغفرك وأتوب إلیك"

.2/236الترغیب "طب" عن ابن عمرووعن ابن مسعود."صحیح"- 828-ص 

. "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمین"-4488

.2586اإلرواء " عن عقبة بن عامر.3"حم م "صحیح"

"كفارات الخطايا: إسباغ الوضوء على المكاره وإعمال األقدام إلى المساجد وانتظار الصالة بعد -4489

.الصالة"

.308الترغیب صحیح"ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

."كف شرك عن الناس فإنھا صدقة منك على نفسك"-4490

.16، مختصر مسلم 5/150"ابن أبي الدنیا في الصمت" عن أبي ذر. حم "صحیح"

.كف عنا جشاءك فإن أكثرھم شبعا في الدنیا أطولھم جوعا يوم القیامة""-4491

. 5193، المشكاة 343حیحة الص"ت ھـ" عن ابن عمر."حسن"

."كفوا صبیانكم عند العشاء فإن للجن انتشارا وخطفة"-4492

: حم، خد.40الصحیحة "د" عن جابر."صحیح"

. "كل الثوم.... فلوال أني أناجي الملك ألكلته"-4493

.4098ة الضعیف"حل أبو بكر في "الغیالنیات"" عن علي."صحیح"

.كل فلعمري لمن أكل برقیة باطل لقد أكلت برقیة حق""-4494

: الطحاوي.2027"حم د ك" عن عالقة بن صحار. الصحیحة "صحیح"

."كل ما ردت علیك قوسك"-4495

"حم" عن عقبة بن عامر وحذيفة بن الیمان "حم د" عن ابن عمرو"ھـ" عن أبي ثعلبة "صحیح"

.2028الصحیحة الخشني.

. "كل ما فرى األوداج ما لم يكن قرض سن أو حز ظفر"-4496



: ھق.2029الصحیحة "طب" عن أبي أمامة."صحیح"- 829-ص 

."كل من مال يتیمك غیر مسرف وال مبذر وال متأثل ماال وال تق مالك بماله"-4497-1564

.1456اإلرواء ن عمرو."ت ن ھـ" عن اب"حسن"

."كلوا الزيت وادھنوا به فإنه من شجرة مباركة"-4498

.379الصحیحة "ت" عن عمر "حم ت ك" عن أبي أسید."صحیح"

."كلوا بسم هللا من حوالیھا وأعفوا رأسھا فإن البركة تأتیھا من فوقھا"-4499

: حم،ك.2030الصحیحة "ھـ" عن واثلة."صحیح"

."كلوا جمیعا وال تفرقوا فإن البركة مع الجماعة"-4500

.4257المشكاة "ھـ" عن عمر."حسن"

"كلوا جمیعا وال تفرقوا فإن طعام الواحد يكفي االثنین وطعام االثنین يكفي الثالثة واألربعة كلوا -4501

.جمیعا وال تفرقوا فإن البركة في الجماعة"

.1686الصحیحة "العسكري في المواعظ" عن عمر.""حسن

."كلوا في القصعة من جوانبھا وال تأكلوا من وسطھا فإن البركة تنزل في وسطھا"-4502

، الطحاوي.2، الصحیحة 4211المشكاة حم ھق" عن ابن عباس."صحیح""

."كلوا لحوم األضاحي وادخروا"-4503

: أبي سعید، وجابر، وعائشة. 81-6/80م"حم ك" عن أبي سعید وقتادة بن النعمان.""صحیح

سلمة بن األكوع.-خ: أضاحي

. "كلوا من حوالیھا وذروا ذروتھا يبارك فیھا"-4504

.393، الصحیحة 1981اإلرواء "د ھـ" عن عبدهللا بن بسر."صحیح"- 830-ص 

."كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غیر إسراف وال مخیلة"-4505

.4381المشكاة "حم ن ھـ ك" عن ابن عمرو."حسن"

.الساطع المصعد فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم األحمر"1"كلوا واشربوا وال يھیدنكم-4506-1565

الطحاوي، ابن خزيمة، قط.:2031الصحیحة "د ت" عن طلق."حسن"

.- يعني الثوم-"كلوه ومن أكل منكم فال يقرب ھذا المسجد حتى يذھب ريحه منه"- 4507-1566

.2032الصحیحة "د حب" عن أبي سعید."صحیح"

."كل ابن آدم يأكله التراب إال عجب الذنب منه خلق ومنه يركب"-4508

: خ. 545رة. شرح الطحاوية "صحیح" "م د ھـ" عن أبي ھري

"كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه -4509

.المسلم"

.1775مختصر مسلم "صحیح" "د ھـ" عن أبي ھريرة.

."كل امرء في ظل صدقته حتى يقضى بین الناس"-4510

: ابن 118، تخريج مشكلة الفقر 866یح الترغیب صح"حم ك" عن عقبة بن عامر."صحیح"

خزيمة، حب، حل.



."كل امرئ مھیأ لما خلق له"-4511

. 2033الصحیحة "حم طب ك" عن أبي الدرداء."حسن"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصل "يصدفكم" والتصويب من "الزيادة" و"د،ت"، والمعنى واحد.1

"كل أمتي معافى إال المجاھرين وإن من الجھار أن يعمل الرجل باللیل عمال ثم -4512- 831-ص 

يصبح وقد ستره هللا تعالى فیقول: عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر هللا 

.عنه"

.2/408، نحوه، الروض 832مختصر مسلم "ق" عن أبي ھريرة."صحیح"

."كل أمتي يدخلون الجنة إال من أبى من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى"-4513

"خ" عن أبي ھريرة."صحیح"

"كل أھل الجنة يرى مقعده من النار فیقول: لوال أن هللا ھداني فیكون له شكر وكل أھل النار يرى -4514

.حسرة"مقعده من الجنة فیقول: لوأن هللا ھداني فیكون علیه

: خط.2034الصحیحة "حم ك" عن أبي ھريرة."حسن"

."كل بني آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون"-4515

.2341المشكاة "حم ت ھـ ك" عن أنس."حسن"

"كل بني آدم يطعن الشیطان في جنبیه بإصبعه حین يولد غیر عیسى ابن مريم ذھب يطعن -4516

.فطعن في الحجاب"

"خ" عن أبي ھريرة."صحیح"

."كل بني آدم يمسه الشیطان يوم ولدته أمه إال مريم وابنھا"-4517

"م" عن أبي ھريرة. "صحیح"

."كل بیعین ال بیع بینھما حتى يتفرقا إال بیع الخیار"-4518

، أحاديث البیوع.541الروض "حم ق ن" عن ابن عمر."صحیح"

. "كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به"-4519

:حم، الدارمي، حب، ك، جابر. 2772المشكاة حل" عن أبي بكر.1"طب"صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لعله الصواب، فإني لم أره كذا األصل تبعا ألصله "الجامع" لكن وقع "في شرح المناوي علیه" "ھب" و1

في "مسند أبي بكر" من "طب". لكن عزاه في "الترغیب" لـ"طس"، وهللا أعلم.

.كل خطبة لیس فیھا تشھد فھي كالید الجذماء""-4520- 832-ص 

.48األجوبة النافعة ص "د" عن أبي ھريرة."صحیح"



.تب له بھا حسنة ويمحى عنه بھا سیئة""كل خطوة يخطوھا أحدكم إلى الصالة يك-4521

، خط.1/125صحیح الترغیب "صحیح" "حم" عن أبي ھريرة.

."كل خلق هللا تعالى حسن"-4522

الطحاوي، والحربي.: 1441الصحیحة "حم طب" عن الشريد بن سويد."صحیح"

لم"."كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى هللا علیه وس- 4523

-: ابن مخلد2035األحاديث الصحیحة "ھب" عن علي موقوفا."فر" عن أنس"حسن"

معاذ.-عبدهللا بن بسر. ابن حبان-علي مرفوعا. طس عنه موقوفا. النسائي

"د" عن أبي ."كل ذنب عسى هللا أن يغفره إال من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا"-4524

"حم ن ك" عن معاوية .الدرداء 

أبي الدرداء.-: حب، حل، ك511، الصحیحة 441غاية المرام "صحیح"

. "1كل ذي ناب من السباع فأكله حرام"-4525

.2486، اإلرواء 1331مختصر مسلم "م ن" عن أبي ھريرة."صحیح"

."كل راع مسئول عن رعیته"-4526

ابن عمر.-: ق269غاية المرام "صحیح" "خط" عن أنس.

."كل سبب ونسب منقطع يوم القیامة إال سببي ونسبي"-4527

: ابن سعد، 2036الصحیحة "طب ك ھق" عن عمر "طب" عن ابن عباس والمسور."صحیح"

ابن عباس. -عمر. خط، الضیاء-أبو بكر الشافعي، عد، أبو نعیم، خط، ابن عساكر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.1227مضى بلفظ "أكل كل ..." برقم 1

"كل سالمى من الناس علیه صدقة كل يوم تطلع فیه الشمس تعدل بین -4528- 833-ص 

االثنین صدقة وتعین الرجل على دابته فیحمل علیھا أو ترفع له علیھا متاعه صدقة والكلمة الطیبة صدقة 

.ى الصالة صدقة ودل الطريق صدقة وتمیط األذى عن الطريق صدقة"وكل خطوة تخطوھا إل

.1025الصحیحة "حم ق" عن أبي ھريرة."صحیح"

. "كل شراب أسكر فھو حرام"-4529

.2373، اإلرواء 1265مختصر مسلم " عن عائشة.4"حم ق "صحیح"

.لى فھو باطل وإن كان مائة شرط""كل شرط لیس في كتاب هللا تعا-4530

: حم، ق، مالك، د، ھـ، 1308، اإلرواء 789الروض النضیر "البزار طب" عن ابن عباس."صحیح"

.1عن عائشة-ابن الجارود، الطحاوي، قط، ھق

."كل شيء بقدر حتى العجز والكیس"-4531

.861، الصحیحة 1839سلم مختصر م"حم م" عن ابن عمر."صحیح"

."كل شيء جأوز الكعبین من اإلزار في النار"-4532

. 2037الصحیحة "طب" عن ابن عباس."صحیح"

."كل شيء قطع من الحي فھو میت"-4533



.41غاية المرام "حل" عن أبي سعید."صحیح"

إال أن يكون أربعة: مالعبة الرجل امرأته وتأديب الرجل "كل شيء لیس من ذكر هللا لھوولعب -4534

فرسه ومشي الرجل بین الغرضین،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للبزار والطبراني تقلیدا منه للسیوطي فدل 61ھذا الحديث عزاه الدكتور البوطي في "ال مذھبیته" ص 1

منصرف إلى معالجة كبرى المشاكل االسالمیة كما يزعم بذلك على مبلغ علمه بالحديث وھو مع ذلك 

، فھل ھو أھل لذلك؟!6- 5في مقدمة رسالته ص 

.وتعلیم الرجل السباحة"- 834-ص 

.2/170: الترغیب 315الصحیحة "ن" عن جابر بن عبدهللا وجابر بن عمیر."صحیح"

. اج""كل صالة ال يقرأ فیھا بأم الكتاب فھي خد-4535

"حم ھـ" عن عائشة "حم ھـ" عن ابن عمرو"ھق" عن علي "خط" عن أبي "صحیح"

أبي ھريرة.-: الطیالسي، أبو عبید800الروض النضیر أمامة.

."كل عرفة موقف وكل منى منحر وكل المزدلفة موقف وكل فجاج مكة طريق ومنحر"-4536

.2596المشكاة ."د ك" عن جابر"صحیح"

"كل عرفات موقف وارفعوا عن عرنة وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن بطن محسر وكل فجاج منى -4537

.منحر وكل أيام التشريق ذبح"

: حب، طب، عد.2596المسكاة "حم" عن جبیر بن مطعم."صحیح"

أمثالھا إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء هللا قال "كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر - 4538-1567

هللا عز وجل: إال الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شھوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند 

.فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فمه أطیب عند هللا من ريح المسك"

"حم م ن ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

منقطع عن صاحبه إذا مات إال المرابط في سبیل هللا فإنه ينمى له عمله ويجرى علیه "كل عمل -4539

.رزقه إلى يوم القیامة"

.2/150الترغیب "طب حل" عن العرباض."صحیح"

."كل عین زانیة والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فھي زانیة"-4540

.1065المشكاة ى."حم ت" عن أبي موس"صحیح"

"كل غالم رھینة بعقیقته يذبح عنه يوم سابعه، - 4541-1568

.ويحلق رأسه ويسمى"- 835-ص 

.1165اإلرواء "حم د ن ھـ ك" عن سمرة."صحیح"

.كل قرض صدقة""-4542



.890صحیح الترغیب "طس حل" عن ابن مسعود."حسن"

"كل قسم قسم في الجاھلیة فھو على ما قسم وكل قسم أدركه اإلسالم فإنه على -4543-1569

.قسم اإلسالم"

.717اإلرواء "د ھـ" عن ابن عباس."صحیح"

"كل كلم يكلمه المسلم في سبیل هللا تعالى يكون يوم القیامة كھیئتھا إذا طعنت تفجر دما -4544

.عرف عرف مسك"واللون لون الدم وال

"ق" عن أبي ھريرة."صحیح"

."كل ما أسكر عن الصالة فھو حرام"-4545-1570

"م" عن أبي موسى."صحیح"

."كل ما صنعت إلى أھلك فھو صدقة علیھم"-4546

: الطیالسي، حم، النسائي،1024الصحیحة "طب" عن عمروبن أمیة."حسن"

.مال النبي صدقة إال ما أطعمه أھله وكساھم إنا ال نورث""كل -4547

.2038الصحیحة "د" عن الزبیر."صحیح"

كل مخمر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب مسكرا بخست صالته أربعین صباحا فإن تاب "- 4548-1571

خبال صديد أھل النار ومن سقاه تاب هللا علیه فإن عاد الرابعة كان حقا على هللا أن يسقیه من طینة ال

. صغیرا ال يعرف حالله من حرامه كان حقا على هللا أن يسقیه من طینة الخبال"

: ھق.2039الصحیحة "د" عن ابن عباس."صحیح"- 836-ص 

م كل مستلحق بعد أبیه الذي يدعى له ادعاه ورثته من بعده من كان من أمة يملكھا يو"- 4549-1572

أصابھا فقد لحق بمن استلحقه ولیس له فیما قسم قبله من المیراث شيء وما أدرك من میراث لم 

يقسم فله نصیبه وال يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره وإن كان من أمة ال يملكھا أو من حرة عاھر 

.مه من كانوا حرة أو أمة"بھا فإنه ال يلحق وال يورث وإن كان الذي يدعى له ھوادعاه فھو ولد زنا ألھل أ

.3318المشكاة "ھـ" عن ابن عمرو."حسن"

."كل مسكر حرام"-4550

"حم ق د ن ھـ" عن أبي موسى "حم ن" عن أنس "حم د ن ھـ" عن ابن عمر "حم ن ھـ" "صحیح"

. 2373، اإلرواء 57لمرام ، غاية ا588، 542الروض النضیر عن أبي ھريرة "ھـ" عن ابن مسعود.

"كل مسكر حرام وإن على هللا لعھدا لمن شرب المسكر أن يسقیه من طینة الخبال عرق أھل -4551

.النار"

. 1264مختصر مسلم "حم م ن" عن جابر."صحیح"

."كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام"-4552

: حب.2376اإلرواء " عن عائشة."د ت"صحیح"

"كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنیا فمات وھو يدمنھا لم يتب لم -4553

.يشربھا في اآلخرة"

.2373اإلرواء " عن ابن عمر.4"حم م "صحیح"

.في جھنم""كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورھا نفس فتعذبه -4554

. 165، غاية المرام 1369مختصر مسلم "حم م" عن ابن عباس."صحیح"



."كل معروف صدقة"-4555- 837-ص 

. 231، الروض 544مختصر مسلم "حم خ" عن جابر "حم م د" عن حذيفة."صحیح"

"كل معروف صدقة والدال على الخیر كفاعله ..."-4556

.1660الصحیحة "ھب" عن ابن عباس."صحیح"

كل معروف صدقة وإن من المعروف أن تلقى أخاك ووجھك إلیه منبسط وأن تصب من "-4557-1573

.دلوك في إناء جارك"

: خد.3/264الترغیب "حم ت ك" عن جابر."حسن"

.ر فھو صدقة""كل معروف صنعته إلى غني أو فقی-4558

: الخرائطي، عد، 2040الصحیحة "خط في الجامع" عن جابر "طب" عن ابن مسعود."حسن"

جابر.-حل، ابن مسعود، ابن عساكر

."كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فأبواه يھودانه أو ينصرانه أو يمجسانه"-4559

.402الصحیحة بن سريع."ع طب" عن األسود"صحیح"

"كل مولود يولد على الملة فأبواه يھودانه وينصرانه ويشركانه قیل: فمن ھلك قبل ذلك؟ قال: هللا -4560

.أعلم بما كانوا عاملین"

.1220اإلرواء "ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

."كل میسر لما خلق له"-4561

عن عمران بن حصین "ت" عن عمر "حم" عن أبي بكر."حم ق د" "صحیح"

"كل میت يختم على عمله إال الذي مات مرابطا في سبیل هللا فإنه ينموله عمله إلى يوم القیامة -4562

.ويؤمن من فتان القبر"

، الترغیب 3823المشكاة "د ت ك" عن فضالة بن عبید "حم" عن عقبة بن عامر."صحیح"

2/150 .

."كل نائحة تكذب إال أم سعد"-4563- 838-ص 

.1158الصحیحة "ابن سعد" عن محمود بن لبید."صحیح"

."كل نسب وصھر ينقطع يوم القیامة إال نسبي وصھري"-4564

.236الصحیحة "ابن عساكر" عن ابن عمر."صحیح"

"ابن السني في عمل .لرجل سید أھله والمرأة سیدة بیتھا""كل نفس من بني آدم سید فا-4565

الیوم واللیلة" عن أبي ھريرة.

: أبو بكر المقري. 2041الصحیحة "صحیح"

."كل نفقة ينفقھا العبد يؤجر فیھا إال البنیان"-4566

.5182المشكاة "طب" عن خباب."صحیح"

.دون هللا شرك""كل يمین يحلف بھا -4567

: البغوي.2042الصحیحة "ك" عن ابن عمر."صحیح"



"كلكم بنوآدم وآدم خلق من تراب لینتھین قوم يفتخرون بآبائھم أو لیكونن أھون على هللا من -4568

.الجعالن"

غاية المرام."البزار" عن حذيفة."صحیح"

ول عن رعیته فاإلمام راع وھو مسئول عن رعیته والرجل راع في أھله وھو "كلكم راع وكلم مسئ-4569

مسئول عن رعیته والمرأة راعیة في بیت زوجھا وھي مسئولة عن رعیتھا والخادم راع في مال سیده 

وھو مسئول عن رعیته والرجل راع في مال أبیه وھو مسئول عن رعیته فكلكم راع وكلكم مسئول عن 

.رعیته"

.269، غاية المرام 93تخريج مشكلة الفقر "حم ق د ت" عن ابن عمر."صحیح"

. "كلكم يدخل الجنة إال من شرد على هللا شراد البعیر على أھله"-4570

أبي أمامة، حب، - : حم2043الصحیحة "طس ك" عن أبي أمامة."صحیح"- 839-ص 

أبي ھريرة.-أبي سعید. ك-طس

"كلمات الفرج: ال إله إال هللا الحلیم الكريم ال إله إال هللا العلي العظیم ال إله إال هللا رب السموات -4571

.السبع ورب العرش الكريم"

.2045الصحیحة "ابن أبي الدنیا في الفرج" عن ابن عباس."صحیح"

بیبتان إلى الرحمن: سبحان هللا وبحمده "كلمتان خفیفتان على اللسان ثقیلتان في المیزان ح-4572

.سبحان هللا العظیم"

.1904مختصر مسلم "حم ق ت ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

."كم من أشعث أغبر ذي طمرين ال يؤبه له لو أقسم على هللا ألبره منھم البراء بن مالك"-4573

.6239، المشكاة 125مشكلة الفقر تخريج"ت الضیاء" عن أنس."صحیح"

."كم من عذق معلق البن الدحداح في الجنة"-4574

.2271، حب 75، أحكام الجنائز 485مختصر مسلم .1"حم م د ت" عن جابر بن سمرة"صحیح"

م فأي "كما ال يجتنى من الشوك العنب كذلك ال ينزل الفجار منازل األبرار فاسلكوا أي طريق شئت-4575

.طريق سلكتم وردتم على أھله"

.2046الصحیحة "حل" عن يزيد بن مرثد مرسال."حسن"

"كما ال يجتنى من الشوك العنب كذلك ال ينزل الفجار منازل األبرار وھما طريقان فأيھما أخذتم -4576

.أدركتم إلیه"

: أبو نعیم.2046ة الصحیح"ابن عساكر" عن أبي ذر."صحیح"

. "كما يضاعف لنا األجر كذلك يضاعف علینا البالء"-4577

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.3489برقم "رب عذق ...."مضى له شاھد بلفظ 1



أبي -: حم، ابن ماجه2047الصحیحة "ابن سعد" عن عائشة."حسن"- 840-ص 

سعید.

وإن فضل 1من الرجال كثیر ولم يكمل من النساء إال آسیة امرأة فرعون ومريم بنت عمران"كمل -4578

.عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام"

.1667مختصر مسلم "حم ق ت ھـ" عن أبي موسى."صحیح"

."كن في الدنیا كأنك غريب أو عابر سبیل"-4579

، الصحیحة 574الروض ن عمر زاد "حم ت ھـ": "وعد نفسك من أھل القبور"."خ" عن اب"صحیح"

1157.

"كن ورعا تكن أعبد الناس وكن قنعا تكن أشكر الناس وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا -4580

.وأحسن مجأورة من جأورك تكن مسلما وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تمیت القلب"

ك الخرائطي.930. الصحیحة "صحیح" "ھب" عن أبي ھريرة

."كنت نبیا وآدم بین الروح والجسد"-4581

"حل" عن میسرة الفجر "ابن سعد" عن أبي الجدعاء "حب" عن ابن "صحیح"

: حم، تخ، ابن أبي عاصم.1836الصحیحة عباس.

.ن ال تشربوا مسكرا""كنت نھیتكم عن األشربة إال في ظروف األدم فاشربوا في كل وعاء غیر أ-4582

.178أحكام الجنائز ص "م" عن بريدة."صحیح"

."كنت نھیتكم عن األوعیة فانبذوا واجتنبوا كل مسكر"-4583

: ن. 178أحكام الجنائز ص "ھـ" عن بريدة."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ديث قرة بن إياس مرفوعا: "وخديجة بنت خويلد" وإسناده صحیح كما قال ابن كثیر زاد ابن مردويه من ح1

.3/129في "البداية" 

"كنت نھیتكم عن زيارة القبور أال فزوروھا فإنھا ترق القلب وتدمع العین وتذكر -4584- 841-ص 

.اآلخرة وال تقولوا ھجرا"

: حم.180-179األحكام ص "ك" عن أنس."صحیح"

"كنت نھیتكم عن لحوم األضاحي فوق ثالث لیتسع ذووالطول على من ال طول له فكلوا ما بدا -4585

.لكم وأطعموا وادخروا"

: م، ھب.2048الصحیحة "ت" عن بريدة."صحیح"

."كونوا على مشاعركم ھذه فإنكم الیوم على إرث من إرث إبراھیم"-4586-1574

.2595المشكاة "حم ت ن ھـ ك" عن زياد بن مربع."صحیح"

."كونوا في الصف الذي يلیني"- 4587-1575

.1116المشكاة "حم ن حب ك" عن أبي."صحیح"

"كیف أنت إذا كانت علیك أمراء يؤخرون الصالة عن وقتھا؟ صل الصالة لوقتھا فإن أدركتھا -4588-1576

.ھم فصل فإنھا لك نافلة"مع



.457، صحیح أبي داود 226مختصر مسلم " عن أبي ذر.4"م "صحیح"

"كیف أنتم إذا لم تجتبوا دينارا وال درھما؟ تنتھك ذمة هللا وذمة رسوله يشد هللا قلوب أھل -4589-1577

.الذمة فیمنعون ما في أيديھم"

. "ق" عن أبي ھريرة"صحیح"

."كیف أنتم إذا نزل ابن مريم فیكم فأمكم؟"-4590-1578

"م" عن أبي ھريرة."صحیح"

."كیف أنتم إذا نزل ابن مريم فیكم وإمامكم منكم؟"- 4591-1579

: مع التعلیق. 2060مختصر مسلم "ق" عن أبي ھريرة."صحیح"

القرن قد التقم القرن وحنا الجبھة وأصغى السمع "كیف أنتم وصاحب-1580-4592- 842-ص 

.ينتظر متى يؤمر بالنفخ فینفخ قالوا: كیف نصنع؟ قال قولوا: حسبنا هللا ونعم الوكیل على هللا توكلنا"

"حم ت حب ك" عن أبي سعید "حم ك" عن ابن عباس "حم طب" عن زيد بن أرقم "صحیح"

.1079، 1078الصحیحة "حل" عن جابر "الضیاء" عن أنس."أبوالشیخ في العظمة" عن أبي ھريرة

"كیف بكم إذا أتت علیكم أمراء يصلون الصالة لغیر میقاتھا؟ صل الصالة لمیقاتھا واجعل - 4593-1581

.صالتك معھم سبحة"

.458صحیح أبي داود "د" عن معاذ."صحیح"

أن يأتي يغربل الناس فیه غربلة ويبقى حثالة من الناس قد مرجت "كیف بكم بزمان يوشك -4594-1582

تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون -وشبك بین أصابعه-عھودھم وأماناتھم واختلفوا وكانوا ھكذا؟

.وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم"

.، حم، د، ك205الصحیحة "ھـ" عن ابن عمرو."صحیح"

"كیف تقولون لفرح رجل انفلتت منه راحلته تجر زمامھا بأرض قفر لیس بھا طعام وال شراب -4595-1583

وعلیھا له طعام وشراب فطلبھا فلم يجدھا حتى شق علیه ثم مرت بجذل شجرة فتعلق زمامھا فوجدھا 

.

"حم م" عن البراء."صحیح"

."كیف وقد قیل؟"-4596

.2154اإلرواء "خ" عن عقبة بن الحارث."صحیح"

. "كیف يقدس هللا أمة ال يأخذ ضعیفھا حقه من قويھا وھو غیر متعتع؟"-4597

- كأبي سعید.-: ابن ماجه58مخنصر العلو"ع ھق" عن بريدة."صحیح"- 843-ص 

أبي سفیان.

."كیف يقدس هللا أمة ال يؤخذ من شديدھم لضعیفھم"-4598

.58مختصر العلو"ھـ حب" عن جابر."صحیح"

."كیلوا طعامكم فإن البركة في الطعام المكیل"-4599



يشھد له ما بعده."ابن النجار" عن علي."صحیح"

.رك لكم فیه""كیلوا طعامكم يبا-4600

"حم خ" عن المقدام بن معد يكرب "تخ ھـ" عن عبدهللا بن بسر "حم ھـ" عن أبي أيوب "صحیح"

المقداد وعبدهللا بن بسر. - بیوع الموسوعة: حل"طب" عن أبي الدرداء.

فصل في المحلى بـ"ال" من ھذا الحرف.- 844-ص 

.الوالدين وقتل النفس والیمین الغموس"-4601

"حم خ ت ن" عن ابن عمرو."صحیح"

4602-

.وعقوق الوالدين المسلمین وإلحاد بالبیت قبلتكم أحیاء وأمواتا"

. 690اإلرواء عمرو."ھق" عن ابن"حسن"

4603-.

.2051الصحیحة "البزار" عن ابن عباس."حسن"

4604-1584-.

"حم ق ت ن" عن أنس.صحیح""

4605-1585-

. وقذف المحصنة والفرار يوم الزحف وعقوق الوالدين واستحالل البیت الحرام: قبلتكم أحیاء وأمواتا"

: الطحاوي، ك، ھق.690اإلرواء "د ن" عن عمیر."حسن"- 845-ص 

4606-

.الزحف وأكل الربا وأكل مال الیتیم والرجوع إلى األعرابیة بعد الھجرة"

أبي ھريرة.- 3/49، 2/183الترغیب "طس" عن أبي سعید."حسن"

."الكبر الكبر"-4607

"ق د" عن سھل بن أبي حثمة. "صحیح"

."الكبر من بطر الحق وغمط الناس"-4608

عقبة بن -: حم، م، ابن مسعود. حم1626، 134الصحیحة "د ك" عن أبي ھريرة."صحیح"

ابن عمر.- عامر. ابن عساكر

."الكحل وتر"- 4609-1586

.1260الصحیحة "تمام" عن أنس.ح""صحی

."الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراھیم"-4610

"حم خ" عن ابن عمر "حم" عن أبي ھريرة."صحیح"

.شیطان"1"الكلب األسود البھیم-4611

جابر.-5/36، م 3/333. حم 1/157م ح"حم" عن عائشة."صحیح"



.من المن الذي أنزل هللا تعالى على بني إسرائیل وماؤھا شفاء للعین"2"الكمأة-4612-1587

. 1476مختصر مسلم "م ھـ" عن سعید بن زيد."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اض. ھو الذي ال يكون فیه شيء من البی1

نبات ينقض األرض فیخرج كما يخرج الفطر. ويسمى "الفقع" ويكثر عندما ينزل المطر الموسمي في 2

الخريف. وھو أنواع: األسمر والزبیدي.

."الكمأة من المن وماؤھا شفاء للعین"-4613- 846-ص 

ي الطب" عن "حم ق ت" عن سعید بن زيد "حم ق ھـ" عن أبي سعید وجابر "أبونعیم ف"صحیح"

ابن عباس وعائشة.

"الكوثر نھر أعطانیه هللا في الجنة ترابه مسك أبیض من اللبن وأحلى من العسل ترده طائر -4614

.أعناقھا مثل أعناق الجزر آكلھا أنعم منھا"

: حم، ت.5641المشكاة "ك" عن أنس."صحیح"

ومجراه على الدر والیاقوت تربته أطیب ريحا من المسك "الكوثر نھر في الجنة حافتاه من ذھب-4615

.وماؤه أحلى من العسل وأشد بیاضا من الثلج"

: الدارمي. 5641المشكاة "حم ت ھـ" عن ابن عمر."صحیح"

باب كان وھي الشمائل الشريفة- 847-ص 

.اتقوا هللا فیما ملكت أيمانكم"الصالة الصالة"كان آخر كالم النبي صلى هللا علیه وسلم: -4616

.4159، الضعیفة 2239اإلرواء "د ھـ" عن علي."صحیح"

قاتل هللا الیھود والنصارى اتخذوا قبور أنبیائھم مساجد ال "كان آخر ما تكلم به أن قال:- 4617

.يبقین دينان بأرض العرب"

: حم، ع، الطحاوي، ابن 9تحذير المساجد رقم "ھق" عن أبي عبیدة بن الجراح."صحیح"

عساكر.

"كان أبغض الخلق إلیه الكذب".-4618

: حم، ابن سعد.2051الصحیحة "ھب" عن عائشة."صحیح"

"كان أبیض كأنما صیغ من فضة رجل الشعر".-4619

.2052الصحیحة "ت في الشمائل" عن أبي ھريرة."حسن"

"كان أبیض مشربا بحمرة ضخم الھامة، ........ أھداب األشفار". -4620

.2052الصحیحة "البیھقي" عن علي."حسن"

"كان أبیض مشربا بیاضه بحمرة وكان أسود الحدقة أھدب األشفار". -4621



.2052یحة الصح"البیھقي في الدالئل" عن علي."صحیح"- 848-ص 

"كان أبیض ملیحا مقصدا".-4622

: ابن 2052, الصحیحة 1558مختصر مسلم "م ت في الشمائل" عن أبي الطفیل."صحیح"

سعد، البیھقي.

"كان أحب األلوان إلیه الخضرة".-4623

زار، ھب.: الب2053الصحیحة "طس ابن السني أبو نعیم في الطب" عن أنس."حسن"

"كان أحب الثیاب إلیه الحبرة".-4624

.1349"ق د ن" عن أنس. مختصر مسلم "صحیح"

"كان أحب الثیاب إلیه القمیص".-4625

.4328المشكاة "د ت ك" عن أم سلمة."صحیح"

"كان أحب الدين إلیه ما دأوم علیه صاحبه".-4626

.189، 6/113حم ن عائشة."خ ھـ" ع"صحیح"

"كان أحب الشراب إلیه الحلوالبارد".-4627

.4282المشكاة "حم ت ك" عن عائشة."صحیح"

1"كان أحب الشھور إلیه أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان".-4628

ة، ك.: ن، ابن خزيم1014صحیح الترغیب "د" عن عائشة."صحیح"

"كان أحب العرق إلیه ذراع الشاة".-4629

: الطیالسي.2055الصحیحة "حم د ابن السني وأبونعیم" عن ابن مسعود."صحیح"

"كان أحب العمل إلیه ما دووم علیه وإن قل". -4630

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تھا من "د" وغیره.سقطت من األصل تبعا ألصله، فاستدرك1

-وخ: صوم189، 6/113حم، "ت ن" عن عائشة وأم سلمة."صحیح"- 849-ص 

عائشة.

"كان أحب ما استتر به لحاجته ھدف أو حائش نخل".-4631

.107مختصر مسلم "حم م د ھـ" عن عبدهللا بن جعفر."صحیح"

"كان أحسن الناس خلقا".-4632

.538/1، اإلرواء 1414مختصر مسلم "م د" عن أنس."صحیح"

"كان أحسن الناس "صفة وأجملھا كان ربعة إلى الطول ما ھوبعید ما بین المنكبین أسیل الخدين -4633

شديد سواد الشعر أكحل العینین أھدب األشفار إذا وطئ بقدمه وطئ بكلھا لیس له أخمص إذا وضع 

منكبیه فكأنه سبیكة فضة، ..." رداءه عن

.4161الضعیفة "البیھقي" عن أبي ھريرة."حسن"



"كان أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس".-4634

.1581، مختصر مسلم 1521اإلرواء "ق ت ھـ" عن أنس."صحیح"

لطويل البائن وال بالقصیر"."كان أحسن الناس وجھا وأحسنھم خلقا لیس با-4635

"ق" عن البراء."صحیح"

"كان أخف الناس صالة على الناس وأطول الناس صالة لنفسه".-4636

: ع.2056الصحیحة "حم ع" عن أبي واقد."صحیح"

"كان أخف الناس صالة في تمام".-4637

"م ت ن" عن أنس."صحیح"

أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجھه ولكن من ركنه األيمن أو األيسر ويقول: "كان إذا-4638

. السالم علیكم السالم علیكم"

.4672المشكاة "حم د" عن عبدهللا بن بسر."صحیح"- 850-ص 

ال شفاء إال أذھب الباس رب الناس اشف وأنت الشافي "كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال: -4639

.شفاؤك شفاء ال يغادر سقما"

"ق ھـ" عن عائشة."صحیح"

وإذا أتاه األمر يكرھه قال: "كان إذا أتاه األمر يسره قال: -4640

.

، الصحیحة 139الكلم الطیب "ابن السني في عمل الیوم واللیلة ك" عن عائشة."صحیح"

ابن عباس.-أبي ھريرة. خط-: ك، حل265

"كان إذا أتاه الرجل وله اسم ال يحبه حوله".-4641

.209الصحیحة "ابن مندة" عن عتبة بن عبد."صحیح"

"كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه فأعطى اآلھل حظین وأعطى العزب حظا".-4642

.4057المشكاة "د ك" عن عوف بن مالك."صحیح"

."اللھم صل على آل فالن""كان إذا أتاه قوم بصدقتھم قال: -4643

.853، اإلرواء 510مختصر مسلم "حم ق د ن ھـ" عن ابن أبي أوفى."صحیح"

... ثم يعطیه من يكون عنده من "كان إذا أتي بباكورة الثمرة وضعھا على عینیه ثم على شفتیه، -4644

الصبیان". 

الروض "ابن السني" عن أبي ھريرة "طب" عن ابن عباس "الحكیم" عن أنس."صحیح"

النضیر.

ولم يأكل وإن "كلوا""كان إذا أتي بطعام سأل عنه أھدية أم صدقة؟ فإن قیل: صدقة قال ألصحابه:-4645

ھم". قیل: ھدية ضرب بیده فأكل مع



نحوه.519مختصر مسلم "ق ن" عن أبي ھريرة."صحیح"- 851-ص 

"كان إذا أخذ أھله الوعك أمر بالحساء فصنع ثم أمرھم فحسوا وكان يقول: إنه لیرتوفؤاد الحزين -4646

ويسروعن فؤاد السقیم كما تسروإحداكن الوسخ بالماء عن وجھھا".

: عد، حل.4234المشكاة عائشة."ت ھـ ك" عن "صحیح"

"كان إذا أخذ مضجعه جعل يده الیمنى تحت خده األيمن".-4647

: د،ت.2402- 2400، المشكاة 19الكلم "طب" عن حفصة."صحیح"

} "كان إذا أخذ مضجعه قرأ -4648 ا الْكَافِرُونَ حتى يختمھا" {قُلْ يَا أَيُّھَ

.2161ب" عن عبادة بن أخضر. المشكاة "ط"حسن"

بسم هللا وضعت جنبي اللھم اغفر لي ذنبي واخسأ "كان إذا أخذ مضجعه من اللیل قال: -4649

.شیطاني وفك رھاني وثقل میزاني واجعلني في الندي األعلى"

.2409المشكاة "د ك" عن أبي األزھر."صحیح"

ن اللیل وضع يده تحت خده ثم يقول: باسمك اللھم أحیا وباسمك أموت "كان إذا أخذ مضجعه م-4650

.وإذا استیقظ قال: 

مختصر مسلم " عن حذيفة "حم ق" عن أبي ذر.4"حم م ن" عن البراء "حم خ "صحیح"

.25، صحیح الكلم 1897

راد الحاجة أبعد"."كان إذا أ-4651

صحیح أبي دأود: "ھـ" عن بالل بن الحارث "حم ن ھـ" عن عبدالرحمن بن أبي قراد."صحیح"

11 .

"كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنومن األرض".-4652- 852-ص 

، الصحیحة 11داود صحیح أبي "د ت" عن أنس وعن ابن عمر "طس" عن جابر."صحیح"

1071.

"كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وھي حائض أمرھا أن تأتزر ثم يباشرھا".-4653

"خ د" عن میمونة."صحیح"

"كان إذا أراد أن يحرم تطیب بأطیب ما يجد".-4654

"م" عن عائشة."صحیح"

د قنت بعد الركوع"."كان إذا أراد أن يدعوعلى أحد أو يدعوألح-4655

"خ" عن أبي ھريرة."صحیح"

-"اللھم قني عذابك يوم تبعث عبادك""كان إذا أراد أن يرقد وضع يده الیمنى تحت خده ثم يقول: -4656

.-ثالث مرات

.36الكلم "د" عن حفصة."صحیح"

.دينكم وأمانتكم وخواتیم أعمالكم"استودع هللا"كان إذا أراد أن يستودع الجیش قال: "-4657

.15الصحیحة "د ك" عن عبدهللا بن يزيد الخطمي."صحیح"

"كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه".-4658

.631، مختصر مسلم 2104المشكاة "د ت" عن عائشة."صحیح"



وھو جنب توضأ وضوءه للصالة وإذا أراد أن يأكل أو يشرب وھو جنب غسل "كان إذا أراد أن ينام -4659

يديه ثم يأكل ويشرب".

: حم، قط. 219- 218، أبي داود 289الصحیحة "د ن ھـ" عن عائشة."صحیح"

"ق د ن ھـ" "كان إذا أراد أن ينام وھو جنب غسل فرجه وتوضأ للصالة".-4660- 853-ص 

ن عائشة.ع

: الطیالسي، حم, أبو عوانة، الطحاوي، قط، ھق.218صحیح أبي داود "صحیح"

"كان إذا أراد سفرا أقرع بین نسائه فأيتھن خرج سھمھا خرج بھا معه".-4661

: حم.160، غاية المرام ص 2153مختصر مسلم "ق د ھـ" عن عائشة."صحیح"

راد غزوة ورى بغیرھا"."كان إذا أ-4662

.51فقه السیرة "د ن" عن كعب بن مالك."صحیح"

"كان إذا أراد من الحائض شیئا ألقى على فرجھا ثوبا".-4663

.262صحیح أبي داود "د" عن بعض أمھات المؤمنین."صحیح"

"اللھم لك الحمد أنت ة أو رداء ثم يقول: "كان إذا استجد ثوبا سماه باسمه قمیصا أو عمام-4664

.كسوتنیه أسألك من خیره وخیر ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له"

.4342المشكاة "حم د ت ك" عن أبي سعید."صحیح"

ويأتیك باألخبار من لم تزود".1"كان إذا استراث الخبر تمثل ببیت طرفة:-4665

.2057الصحیحة حم" عن عائشة.""حسن"

."اللھم اسق عبادك وبھائمك وانشر رحمتك وأحیي بلدك المیت""كان إذا استسقى قال: -4666

.1061، صحیح أبي داود 1506المشكاة "د" عن ابن عمرو."حسن"

"سبحانك اللھم "كان إذا استفتح الصالة قال:-4667

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قلت: وفي رواية الترمذي وھو رواية ألحمد: عبد هللا بن رواحة، واألول أصح؛ ألنه عجز بیت من معلقة 1

طرفة.

.وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وال إله غیرك"- 854-ص 

ن "د ت ھـ ك" عن عائشة "ق ھـ ك" عن أبي سعید "طب" عن ابن مسعود وع"صحیح"

.341، اإلرواء 815المشكاة واثلة.

"كان إذا استن أعطى السواك األكبر وإذا شرب أعطى الذي عن يمینه".-4668

ابن - عائشة. حم، ھق-: د40صحیح أبي داود .1"الحكیم" عن عبدهللا بن كعب"صحیح"

عمر.

حر أبرد بالصالة"."كان إذا اشتد البرد بكر بالصالة وإذا اشتد ال-4669



.953الضعیفة "خ ن" عن أنس."صحیح"

."اللھم لقحا ال عقیما"كان إذا اشتدت الريح قال:-4670

.2058الصحیحة "حب ك" عن سلمة بن األكوع."حسن"

.فاخضبھا بالحناء"اذھب فاحتجم وإذا اشتكى رجله قال: اذھب كان إذا اشتكى أحد رأسه قال: "-4671

: حم، ك.2059الصحیحة "طب" عن سلمى امرأة أبي رافع."حسن"

"بسم هللا يبريك من داء يشفیك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كان إذا اشتكى رقاه جبريل قال: -4672

.كل ذي عین"

حم، ابن سعد.: 2060، الصحیحة 1443مختصر مسلم "م" عن عائشة."صحیح"

"كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بیده".-4673

"ق د ھـ" عن عائشة."صحیح"

"أصبحنا على فطرةكان إذا أصبح وإذا أمسى قال:-4674

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دة.ھذا تابعي، فكان ينبغي تقییده بقوله "مرسال" كما ھي العا1

اإلسالم وكلمة اإلخالص ودين نبینا محمد وملة أبینا إبراھیم حنیفا مسلما وما كان من - 855-ص 

.المشركین"

.32، شرح الطحاوية 2415المشكاة "حم طب" عن عبدالرحمن بن أبي أبزى."صحیح"

حتى يحدث توبة"."كان إذا اطلع على أحد من أھل بیته كذب كذبة لم يزل معرضا عنه-4675

.2015الصحیحة "حم ك" عن عائشة."صحیح"

"كان إذا اعتم سدل عمامته بین كتفیه".-4676

.717الصحیحة "ت" عن ابن عمر."صحیح"

."1"أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم األبرار وتنزلت علیكم المالئكةكان إذا أفطر عند قوم قال: -4677

"حم ھق" عن أنس. "صحیح"

: ن، ابن أبي شیبة، د، الطحاوي، ابن السني، ابن عساكر.85آداب الزفاف ص 

."ذھب الظمأ وابتلت العروق وثبت األجر إن شاء هللا"كان إذا أفطر قال: -4678

.77، الروض 920، اإلرواء: 1993المشكاة "د ك" عن ابن عمر."حسن"

."أفطر عندكم الصائمون وصلت علیكم المالئكة"كان إذا أفطر عند قوم قال: -4679

: الخطیب.85آداب الزفاف ص "طب" عن ابن الزبیر."صحیح"

وإذا استجمر استجمر وترا".2"كان إذا اكتحل اكتحل وترا-4680

. 1260الصحیحة "حم" عن عقبة بن عامر."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعلم أن الحديث لیس خاصا بالصائم كما تفیده كلمة "أفطر" األولى: فإن في ثبوتھا نظرا كما بینته في 1

المصدر المذكور أعاله.



أي في العین الیمنى، وأما الیسرى فمرتین كما جاء مفصال في بعض األحاديث، فراجع "األحاديث 2

.633حة" الصحی

"كان إذا أكل أو شرب قال: -4681- 856-ص 

.مخرجا"

. 2061الصحیحة "د ن حب" عن أبي أيوب."صحیح"

"كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثالث".-4682

" عن أنس.3"حم، م، "صحیح"

تعد أصابعه بین يديه"."كان إذا أكل لم -4683

" عن جعفر بن أبي الحكم مرسال "أبونعیم في المعرفة" عنه عن الحكم بن رافع بن 1"تخ"صحیح"

عائشة وعبدهللا بن جعفر.- : أبو الشیخ2062الصحیحة سیار "طب" عن الحكم بن عمروالغفاري.

"كان إذا التقى الختانان اغتسل".-4684

: حم.2063الصحیحة "الطحاوي" عن عائشة."صحیح"

"كان إذا أنزل علیه الوحي كرب لذلك وتربد وجھه".-4685

"حم م" عن عبادة بن الصامت."صحیح"

"كان إذا أنزل علیه الوحي نكس رأسه ونكس أصحابه رءوسھم فإذا أقلع عنه رفع رأسه".-4686

صامت."م" عن عبادة بن ال"صحیح"

انحرف".2"كان إذا انصرف-4687

: حم، ن، ت، قط، ھق.627صحیح أبي داود "د" عن يزيد بن األسود."صحیح"

اللھم أنت السالم ومنك السالم تباركت يا ذا "كان إذا انصرف من صالته استغفر ثالثا ثم قال: -4688

".الجالل واإلكرام

بان. " عن ثو4"حم م "صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصل "ت، خ" والتصويب من "الجامع".1

أي من صالته وسلم "انحرف" أي عن جھة القبلة إلى القوم.2

"كان إذا أوى إلى فراشه قال: -4689- 857-ص 

."ممن ال كافي له وال مؤوي له

.1901مختصر مسلم " عن أنس.3"حم م "صحیح"

"كان إذا بايعه الناس يلقنھم: فیما استطعت".-4690

جرير.-، ق4/361أنس. حم - 284، 3/216حم "حم" عن أنس."صحیح"

.وال تعسروا"بشروا وال تنفروا ويسروا "كان إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال: -4691



. 992الصحیحة "د" عن أبي موسى."صحیح"

ما بال أقوام يقولون كذا "كان إذا بلغه عن الرجل شيء لم يقل: ما بال فالن يقول؟ ولكن يقول: -4692

.وكذا"

.2064الصحیحة "د" عن عائشة."صحیح"

إال هللا الواحد القھار رب السموات واألرض وما بینھما العزيز ال إلهمن اللیل قال: 1"كان إذا تضور-4693

.الغفار"

: ابن نصر، حب، ابن السني، ابن مندة، السھمي.2066الصحیحة "ن ك" عن عائشة."صحیح"

"كان إذا تكلم بكلمة أعادھا ثالثا حتى تفھم عنه وإذا أتى على قوم فسلم علیھم سلم علیھم -4694

ثالثا".

"حم خ ت" عن أنس."صحیح"

"كان إذا تھجد يسلم بین كل ركعتین".-4695

أبي سلمة -عائشة. ابن أبي شییبة- : م2365الصحیحة "ابن نصر" عن أبي أيوب."صحیح"

مرسال.

"كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه -4696

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي تلوى وتقلب ظھرا لبطن.1

.ھكذا أمرني ربي"فخلل به لحیته وقال: - 858-ص 

.133، صحیح أبي داود 408المشكاة "د ك" عن أنس."صحیح"

"كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه".-4697

.159یح أبي داود صح"حم د ن ھـ ك" عن الحكم بن سفیان."صحیح"

"كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقیه".-4698

: ھق.2067الصحیحة "قط" عن جابر."صحیح"

"حم ك" عن عائشة "ت ك" عن عثمان وعن عمار بن "كان إذا توضأ خلل لحیته بالماء".-4699

ي الدرداء وأم سلمة "طس" عن ابن عمر. ياسر "ك" عن بالل "ھـ ك" عن أنس. "طب" عن أبي أمامة وأب

أنس.- : د، ھق133صحیح أبي داود "صحیح"

"كان إذا توضأ دلك أصابع رجلیه بخنصره".-4700

: حم، الطحاوي، ھق.135صحیح أبي داود "د ت ھـ" عن المستورد."صحیح"

تعالى".-4701

.1494المشكاة "د ھـ" عن أبي بكرة."حسن"

"كان إذا جلس احتبى بیديه".-4702

.728الصحیحة "د ھق" عن أبي سعید."صحیح"

"كان إذا حزبه أمر صلى".-4703

.1192، صحیح أبي داود 1325المشكاة "حم د" عن حذيفة."حسن"

"كان إذا حلف على يمین ال يحنث حتى نزلت كفارة الیمین".-4704



.2068، الصحیحة 2084اإلرواء "ك" عن عائشة."صحیح"

.والذي نفس محمد بیده""كان إذا حلف قال:-4705

. 2069الصحیحة "ھـ" عن رفاعة الجھني."صحیح"

اللھم إنا نجعلك في نحورھم ونعوذ بك من ما قال: "كان إذا خاف قو-4706- 859-ص 

"حم د ك ھق" عن أبي موسى..شرورھم"

.124، الكلم 1026الروض النضیر "صحیح"

"كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك".-4707

.52، اإلرواء22، صحیح أبي داود 359المشكاة حب ك" عن عائشة.4"حم "حسن"

بسم هللا توكلت على هللا اللھم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل أو "كان إذا خرج من بیته قال: -4708

.نظلم أو نظلم أو نجھل أو يجھل علینا"

.2442المشكاة "ت ابن السني" عن أم سلمة."صحیح"

زل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجھل أو بسم هللا رب أعوذ بك من أن أ"كان إذا خرج من بیته قال: -4709

.يجھل علي"

المشكاة "حم ت ھـ ك" عن أم سلمة زاد "ابن عساكر" : أو أن أبغي أو يبغى علي."صحیح"

2442.

"كان إذا خرج يوم العید في طريق رجع في غیره".-4710

.1447، المشكاة 335الروض النضیر "ت ك" عن أبي ھريرة."صحیح"

"كان إذا خطب احمرت عیناه وعال صوته واشتد غضبه كأنه منذر جیش يقول: صبحكم ومساكم".-4711

.611، 608، اإلرواء 410مختصر مسلم "ھـ حب ك" عن جابر."صحیح"

. اللھم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث""كان إذا دخل الخالء قال: -4712

، صحیح 76الروض النضیر 108مختصر مسلم " عن أنس.4"حم ق "صحیح"- 860-ص 

: الدارمي، ابن السني، طس، ھق. 51، اإلرواء 3أبي داود 

"كان إذا دخل العشر شد مئزره وأحیا لیله وأيقظ أھله".-4713

نحوه.634مختصر مسلم "ق د ن ھـ" عن عائشة."صحیح"

.بسم هللا اللھم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث""كان إذا دخل الكنیف قال: -4714

.3"ش" عن أنس. صحیح أبي داود "صحیح"

"كان إذا دخل المسجد قال:-4715

الرجیم وقال: إذا قال ذلك حفظ منه سائر الیوم".

.65، الكلم 749، المشكاة 485صحیح أبي داود "د" عن ابن عمرو.""صحیح

. "...... اللھم صل على محمد وأزواج محمد""كان إذا دخل المسجد قال: -4716

.63الكلم الطیب رقم "ابن السني" عن أنس."صحیح"



"كان إذا دخل بیته بدأ بالسواك".-4717

.72، اإلرواء 41، صحیح أبي داود 123مختصر مسلم "م د ن ھـ" عن عائشة."صحیح"

"كان إذا دخل على مريض يعوده قال: ال بأس طھور إن شاء هللا".-4718

"خ" عن ابن عباس."صحیح"

."إني صائم"فإذا قیل ال قال: "ھل عندكم طعام"؟دخل قال: "كان إذا -4719

.3/159"د" عن عائشة. م "صحیح"

"كان إذا دعا بدأ بنفسه".-4720- 861-ص 

.2258المشكاة "طب" عن أبي أيوب."صحیح"

"كان إذا دعا جعل باطن كفه إلى وجھه".-4721

خالد بن السائب -السائب بن خالد. حم- : طب4199الضعیفة "طب" عن ابن عباس."صحیح"

سال.مر

.أرسلوا بھا إلى أصدقاء خديجة""كان إذا ذبح الشاة يقول:-4722

"م" عن عائشة."صحیح"

"كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه".-4723

.2258المشكاة حب ك" عن أبي.3""صحیح"

"كان إذا ذھب المذھب أبعد".-4724

. 1159، الصحیحة 1صحیح أبي داود ك" عن المغیرة.4""صحیح"

."اللھم صیبا نافعا"كان إذا رأى المطر قال: -4725

"خ" عن عائشة."صحیح"

.اللھم أھله علینا بالیمن واإليمان والسالمة واإلسالم ربي وربك هللا""كان إذا رأى الھالل قال: -4726

.1816حیحة الص"حم ت ك" عن طلحة."حسن"

وإذا رأى ما يكره قال: "كان إذا رأى ما يحب قال: -4727

. على كل حال ...."

.265، الصحیحة 139"ھـ" عن عائشة. الكلم "صحیح"

.هللا هللا ربي ال شريك له""كان إذا راعه شيء قال:-4728

.2070الصحیحة "ن" عن ثوبان."صحیح"

بارك هللا لك، : "كان إذا رفأ اإلنسان إذا تزوج قال-4729

.وبارك علیك وجمع بینكما في خیر"- 862-ص 

.96، آداب الزفاف 206الكلم ك" عن أبي ھريرة.4"حم "صحیح"

"كان إذا رفع رأسه من الركوع في صالة الصبح في آخر ركعة قنت".-4730

.2071الصحیحة "محمد بن نصر" عن أبي ھريرة.حیح""ص



"كان إذا رفعت مائدته قال: -4731

.مكفي وال مكفور وال مودع وال مستغنى عنه ربنا"

"حم خ د ت ھـ" عن أبي أمامة."صحیح"

"كان إذا ركع سوى ظھره حتى لوصب علیه الماء الستقر".-4732

، 78الروض النضیر "ھـ" عن وابصة "طب" عن ابن عباس وأبي برزة وأبي مسعود."صحیح"

: عم، طس. 111صفة الصالة 

"كان إذا ركع فرج أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه".-4733

: 809، صحیح أبي داود 123، 110صفة الصالة "ك ھق" عن وائل بن حجر."صحیح"

الطیالسي.

سبحان ربي األعلى وإذا سجد قال: -ثالثا- سبحان ربي العظیم وبحمده"كان إذا ركع قال: -4734

"ثالثا"". -وبحمده

.113صفة الصالة "د" عن عقبة بن عامر."صحیح"

ذاھبا وراجعا".مشى إلیه1"كان إذا رمى الجمار-4735

: حم، د.2072الصحییحة "ت" عن ابن عمر."صحیح"

"كان إذا رمى جمرة العقبة مضى ولم يقف". -4736

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، د".يعني في األيام الثالثة بعد يوم النحر، وأما في يوم النحر فكان يرمیھا راكبا كما في رواية "حم1

ابن عمر.- : حم، خ، ھـ، ھق2073الصحیحة "ھـ" عن ابن عباس."صحیح"- 863-ص 

"كان إذا سأل هللا جعل باطن كفیه إلیه ....". -4737

.4199الضعیفة .1"حم" عن السائب بن خالد"صحیح"

"كان إذا سجد جافى حتى يرى بیاض إبطیه".-4738

میمونة.-1/54، م 3/295حم "د" عن جابر."صحیح"

"كان إذا سر استنار وجھه كأنه قطعة قمر".-4739

.1918مختصر مسلم "ق" عن كعب بن مالك."صحیح"

اللھم أنت السالم ومنك السالم تباركت يا ذا الجالل "كان إذا سلم لم يقعد إال بمقدار ما يقول: -4740

.واإلكرام"

ابن مسعود. ابن - عائشة. حب-: ع، ابن مندة2074الصحیحة " عن عائشة.4"م "صحیح"

ابن عمرووابن عمر.-مندة

"ال "كان إذا سمع المؤذن قال مثل ما يقول حتى إذا بلغ: حي على الصالة حي على الفالح قال: -4741

.

: البغوي، ابن السني. حم. الدارمي، ابن 2075الصحیحة "حم" عن أبي رافع."صحیح"

معاوية .- خزيمة

".وأنا وأنا"كان إذا سمع المؤذن يتشھد قال:-4742

: حم، جب.253، صحیح الترغیب 538صحیح أبي داود "د ك" عن عائشة."صحیح"



حوله إلى ما ھو أحسن منه"."كان إذا سمع باالسم القبیح -4743

.207، الصحیحة 786الروض النضیر "ابن سعد" عن عروة مرسال."حسن"

ھو أھنأ وأمرأ,"كان إذا شرب تنفس ثالثا ويقول: -4744

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.4721ي للحديث المتقدم رقم كذا األصل: والصواب "خالد بن السائب" وھو مرسل، انظر تخريج1

.وأبرأ"- 864-ص 

.387الصحیحة " عن أنس.4"حم ق "صحیح"

"كان إذا صعد المنبر سلم".-4745

: عد، تمام، محي الدين 2076، الصحیحة 50األجوبة النافعة ص "ھـ" عن جابر."صحیح"

عطاء والشعبي مرسال.- بد الرزاق وابن أبي شیبةابن عمر. ع- جابر ھق، ابن عساكر-البغوي

"كان إذا صلى الغداة جاءه أھل المدينة بآنیتھم فیھا الماء فما يؤتى بإناء إال غمس يده فیه".-4746

.187الروض النضیر "حم م" عن أنس."صحیح"

"كان إذا صلى الغداة جلس في مصاله حتى تطلع الشمس".-4747

.1171صحیح أبي داود " عن جابر بن سمرة.3"حم م "صحیح"

"كان إذا صلى الغداة في سفر مشى عن راحلته قلیال".-4748

: طس، الضیاء.2077الصحیحة "حل ھق" عن أنس."صحیح"

"كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه األيمن".-4749

ئشة."خ" عن عا"صحیح"

"كان إذا صلى صالة أثبتھا".-4750

"م" عن عائشة."صحیح"

"كان إذا طاف بالبیت استلم الحجر والركن في كل طواف".-4751

: حم، ھق.2078الصحیحة "ك" عن ابن عمر."صحیح"

فه الیمنى وأقام "كان إذا عرس وعلیه لیل توسد يمینه وإذا عرس قبل الصبح وضع رأسه على ك-4752

ساعده". 

: ابن خزيمة.4716المشكاة "حم حب ك" عن أبي قتادة."صحیح"- 865-ص 

اللھم إني أسألك خیرھا وخیر ما فیھا وخیر ما أرسلت به وأعوذ بك من "كان إذا عصفت الريح قال: -4753

.شرھا وشر ما فیھا وشر ما أرسلت به"

.449مختصر مسلم عن عائشة."حم م ت""صحیح"

.يھديكم هللا ويصلح بالكم""كان إذا عطس حمد هللا فیقال له: يرحمك هللا فیقول: -4754

ابن عمر.- : طب2387الصحیحة "حم طب" عن عبدهللا بن جعفر."صحیح"



"كان إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فیه وخفض بھا صوته".-4755

.1109الروض "د ت ك" عن أبي ھريرة.""صحیح

"كان إذا عمل عمال أثبته".-4756

"م د" عن عائشة."صحیح"

.اللھم أنت عضدي وأنت نصیري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل""كان إذا غزا قال: -4757

.125الكلم "حم د ت ھـ حب الضیاء" عن أنس."صحیح"

"كان إذا غضب احمرت وجنتاه".-4758

: أبو الشیخ.2079الصحیحة "طب" عن ابن مسعود وعن أم سلمة."صحیح"

"كان إذا فاته األربع قبل الظھر صالھا .... بعد الظھر". -4759

عبد الرحمن بن أبي لیلى مرسال.-: ش4208الضعیفة "ھـ" عن عائشة."حسن"

استغفروا هللا ألخیكم وسلوا له التثبیت فإنه اآلن "كان إذا فرغ من دفن المیت وقف علیه فقال:-4760

.يسأل"

: عم، ال، ھق.156أحكام الجنائز ص "د" عن عثمان."صحیح"- 866-ص 

"ت" عن أبي ھريرة."كان إذا قام إلى الصالة رفع يديه مدا".-4761
: د، ابن خزيمة، تمام، ك.67، صفة الصالة 735صحیح أبي داود "صحیح"

"كان إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوھھم".-4762
عدي بن ثابت.-: ش، ھق2080الصحیحة "ھـ" عن ثابت."صحیح"

"كان إذا قام من اللیل لیصلي افتتح صالته بركعتین خفیفتین".-4763
.240، ضعیف أبي داود 453، اإلرواء 380مختصر مسلم "م" عن عائشة."صحیح"

"كان إذا قام من اللیل يشوص فاه بالسواك".-4764
. 71، اإلرواء 49، صحیح أبي داود 283الروض "حم ق د ن ھـ" عن حذيفة."صحیح"

"كان إذا قدم من سفر تلقي بصبیان أھل بیته".-4765
"حم م د" عن عبدهللا بن جعفر."صحیح"

لَى} "كان إذا قرأ: -4766 ْ َع ْ مَ رَبِّكَ األ ْ ِحِ اس بّ َ . سبحان ربي األعلى"قال: {س
.859، المشكاة 826"حم د ك" عن ابن عباس. صحیح أبي داود "صحیح"

"كان إذا قرأ من اللیل رفع طورا وخفض طورا".-4767
: د، حب، ك.1199صحیح أبي داود ابن نصر" عن أبي ھريرة.""حسن"

بسم هللا فإذا فرغ قال: اللھم إنك أطعمت وسقیت وأغنیت وأقنیت "كان إذا قرب إلیه طعام قال: -4768
.وھديت واجتبیت اللھم فلك الحمد على ما أعطیت"

.71الصحیحة "حم" عن رجل."صحیح"

ثالث -"كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من األرض-4769- 867-ص 

ال إله إال هللا وحده ال شريك له له الملك وله الحمد وھو على كل شيء قدير آيبون ثم يقول: - تكبیرات

.تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق هللا وعده ونصر عبده وھزم األحزاب وحده"

.762مختصر مسلم الك حم ق د ت" عن ابن عمر."م"صحیح"

"كان إذا كان الرطب لم يفطر إال على الرطب وإذ لم يكن الرطب لم يفطر إال على التمر".-4770

-: حم، د، ت1991، المشكاة 922، اإلرواء 2/95الترغیب "عبد بن حمید" عن جابر."صحیح"

أنس.

.سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إلیك"اكعا أو ساجدا قال: "كان إذا كان ر-4771

.2084الصحیحة "طب" عن ابن مسعود."حسن"

فإذا قال غابت الشمس أفطر".1"كان إذا كان صائما أمر رجال فأوفى على شيء-4772



.2081"ك" عن سھل بن سعد "طب" عن أبي الدرداء. الصحیحة 

ي وتر من صالته لم ينھض حتى يستوي قاعدا"."كان إذا كان ف-4773

"د ت" عن مالك بن الحويرث."صحیح"

"كان إذا كان قبل التروية بیوم خطب الناس فأخبرھم بمناسكھم".-4774

: ابن خزيمة. 2082الصحیحة "ك ھق" عن ابن عمر."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كذا األصل تبعا لـ "الجامع"، وفي "ك" "نشز" ولعله الصواب.1

"كان إذا كان مقیما اعتكف العشر األواخر من رمضان وإذا سافر اعتكف من العام -4775- 868-ص 

المقبل عشرين".

: ت، حب.1410الصحیحة "حم" عن أنس."صحیح"

"كان إذا كان يوم عید خالف الطريق".-4776

.637اإلرواء "خ" عن جابر.صحیح""

.يا حي يا قیوم برحمتك أستغیث""كان إذا كربه أمر قال: -4777

.118الكلم "ت" عن أنس."حسن"

"كان إذا كره شیئا رؤي ذلك في وجھه".-4778

.2058الصحیحة "طس" عن أنس."صحیح"

قمیصا بدأ بمیامنه"."كان إذا لبس-4779

.4330المشكاة "ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

"كان إذا لقیه أحد من أصحابه فقام معه قام معه فلم ينصرف حتى يكون الرجل ھوالذي ينصرف -4780

زع عنه وإذا لقیه أحد من أصحابه فتنأول يده نأوله إياھا فلم ينزع يده منه حتى يكون الرجل ھوالذي ين

يده منه وإذا لقي أحدا من أصحابه فتنأول أذنه نأوله إياھا ثم لم ينزعھا حتى يكون الرجل ھوالذي ينزعھا 

عنه".

.5824المشكاة "ابن سعد" عن أنس."حسن"

"كان إذا لقیه الرجل من أصحابه مسحه ودعا له".-4781

: حب.224ود صحیح أبي دا"ن" عن حذيفة."صحیح"

"كان إذا مر بآية خوف تعوذ وإذا مر بآية رحمة سأل وإذا مر بآية فیھا تنزيه هللا سبح".-4782

" عن حذيفة. 4"حم م "صحیح"

"كان إذا مرض أحد من أھل بیته نفث علیه بالمعوذات".-4783- 869-ص 

.1446مختصر مسلم "م" عن عائشة."صحیح"

"كان إذا مشى أقلع".-4784



علي. - : ابن سعد117اصالح المساجد "طب" عن أبي عتبة."صحیح"

"كان إذا مشى كأنه يتوكأ".-4785

.2283الصحیحة "د ك" عن أنس."صحیح"

"كان إذا مشى لم يلتفت".-4786

. 2086الصحیحة "ك" عن جابر."صحیح"

أأ"كان إذا مشى مشى أصحابه أمامه وتركوا ظھره للمالئكة".-4787

.2087الصحیحة "ھـ ك" عن جابر."صحیح"

"كان إذا نام من اللیل أو مرض صلى من النھار اثنتي عشرة ركعة".-4788

"م د" عن عائشة."صحیح"

"كان إذا نام نفخ".-4789

ق" عن ابن عباس."حم"صحیح"

.اللھم قني عذابك يوم تبعث عبادك""كان إذا نام وضع يده الیمنى تحت خده وقال: -4790

"حم ت ن" عن البراء "حم ت" عن حذيفة "حم ھـ" عن ابن مسعود. 

.2402-2400، المشكاة 19التعلیق على الكلم الطیب "صحیح"

. حي يا قیوم برحمتك أستغیث"يا"كان إذا نزل به ھم أو غم قال: -4791

: ت عن أنس.76الكلم الطیب "ك" عن ابن مسعود."حسن"- 870-ص 

"كان إذا نزل علیه الوحي ثقل لذلك وتحدر جبینه عرقا كأنه جمان وإن كان في البرد.-4792

عائشة.-ق: أبو نعیم. حم، 2088الصحیحة "طب" عن زيد بن ثابت."صحیح"

"كان إذا نزل منزال لم يرتحل حتى يصلي الظھر".-4793

.1088صحیح أبي داود "حم د ن" عن أنس."صحیح"

"كان إذا واقع بعض أھله فكسل أن يقوم ضرب يده على الحائط فتیمم".-4794

.41-40آداب الزفاف ص "طس" عن عائشة."صحیح"

أستودع هللا دينك إذا ودع رجال أخذ بیده فال يدعھا حتى يكون الرجل ھوالذي يدع يده ويقول:"كان -4795

.وأمانتك وخواتیم عملك"

.5824: المشكاة 14الصحیحة "حم ت ن ھـ ك" عن ابن عمر."صحیح"

.ملة رسول هللا""كان إذا وضع المیت في لحده قال:-4796

.747، اإلرواء 151أحكام الجنائز "د ت ھـ ھق" عن ابن عمر."صحیح"

"كان أرحم الناس بالصبیان والعیال".-4797

: م، أبو الشیخ.2089الصحیحة "ابن عساكر" عن أنس."صحیح"

."كان أزھر اللون كأن عرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفأ"-4798

.1/31، الدارمي 1569، مختصر مسلم 270و3/228حم "م" عن أنس."صحیح"

"كان أشد حیاء من العذراء في خدرھا".-4799

. 1568مختصر مسلم "حم ق ھـ" عن أبي سعید."صحیح"



."ال ومصرف القلوب""كان أكثر أيمانه:-4800- 871-ص 

.2090الصحیحة " عن ابن عمر."ھـ"صحیح"

"إنه لیس فقیل له في ذلك؟ قال: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك" "كان أكثر دعائه: -4801

.آدمي إال وقلبه بین إصبعین من أصابع هللا فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ"

: حم: ابن شیبة.2091الصحیحة ن أم سلمة."ت" ع"صحیح"

ابَ النَّارِ}"كان أكثر دعوة يدعوبھا: -4802 ذَ نَةً وَقِنَا عَ َ رَةِ حَس خِ ْ نَةً وَفِي اآل َ نْیَا حَس . {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّ

.1873مختصر مسلم "حم ق د" عن أنس."صحیح"

.فھم"ھما يوما عید المشركین فأحب أن أخال"كان أكثر صومه السبت واألحد ويقول: -4803

.1041صحیح الترغیب "حم طب ك ھق" عن أم سلمة."حسن"

األعمال تعرض كل اثنین وخمیس فیغفر لكل "كان أكثر ما يصوم االثنین والخمیس فقیل له؟ فقال: -4804

.مسلم إال المتھاجرين فیقول: أخروھما"

.949اإلرواء "حم" عن أبي ھريرة."صحیح"

"كان بابه يقرع باألظافیر".-4805

أنس. -: خد، حب، البزار، أبو نعیم2092الصحیحة "الحاكم في الكنى" عن أنس."صحیح"

المغیرة.- الحاكم في "المعرفة"

"كان تنام عیناه وال ينام قلبه".-4806

. 1ابن عباس- 1/278حم "ك" عن أنس."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. "يا عائشة ..."، ويأتي بلفظ: 2998قلت: وقد صح ذلك من قوله صلى هللا علیه وسلم، كما مضى 1

"كان خاتم النبوة في ظھره بضعة ناشزة".-4807- 872-ص 

: حم.2093الصحیحة "ت في الشمائل" عن أبي سعید."صحیح"

مه غدة حمراء مثل بیضة الحمامة"."كان خات-4808

: م، ابن سعد.2093الصحیحة "ت" عن جابر بن سمرة."صحیح"

"كان خاتمه من فضة فصه منه".-4809

.821اإلرواء "خ" عن أنس."صحیح"

"كان خاتمه من ورق وكان فصه حبشیا".-4810

.821رواء اإل"م" عن أنس."صحیح"

"كان خلقه القرآن".-4811

/: ن، ابن نصر، أبو عوانة.1213صحیح أبي داود "حم م د" عن عائشة."صحیح"

"كان رايته سوداء ولواؤه أبیض".-4812

: ت، خط.2100الصحیحة "ھـ ك" عن ابن عباس."حسن"

البائن وال بالقصیر أزھر اللون لیس باألبیض األمھق وال باآلدم "كان ربعة من القوم لیس بالطويل -4813



ولیس بالجعد القطط وال بالسبط".

.2052الصحیحة: "ق ت" عن أنس."صحیح"

"كان رحیما بالعیال".-4814

.2094الصحیحة "الطیالسي" عن أنس."صحیح"

د إال وعده وأنجز له إن كان عنده"."كان رحیما وكان ال يأتیه أح-4815

.2094الصحیحة "خد" عن أنس."حسن"

"كان شبح الذراعین بعید ما بین المنكبین أھدب أشفار العینین". -4816

: حم، ابن سعد.2095الصحیحة .1"البیھقي" عن أبي ھريرة"حسن"- 873-ص 

وفوق الوفرة"."كان شعره دون الجمة -4817

.4460المشكاة ھـ" عن عائشة.2"ت في الشمائل"صحیح"

"كان شیبه نحوعشرين شعرة".-4818

: حم.2096الصحیحة .3"ت في الشمائل ھـ" عن ابن عمر"صحیح"

"كان ضخم الرأس والیدين والقدمین".-4819

"خ" عن أنس."صحیح"

ضخم الھامة عظیم اللحیة"."كان-4820

: حم، ابن سعد، حب.2052الصحیحة "البیھقي" عن علي."حسن"

"كان ضلیع الفم أشكل العینین منھوس العقب".-4821

.1562مختصر مسلم "م ت" عن جابر بن سمرة."صحیح"

"كان طويل الصمت قلیل الضحك".-4822

.5826المشكاة " عن جابر بن سمرة."حم"حسن"

"كان في كالمه ترتیل أو ترسیل".-4823

.5827المشكاة "د" عن جابر."حسن"

"كان كثیر العرق".-4824

"م" عن أنس."صحیح"

"كان كثیر شعر اللحیة".-4825

"م" عن جابر بن سمرة. "صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لم أر ھذا والذي بعده بحديث في "الجامع" وال في "الزيادة"، وانظر التعلیق المتقدم في الكتاب اآلخر 1

.4/204"ضعیف الجامع الصغیر" 

قلت: وفي "السنن" أيضا كما حققته في المصدر المذكور أعاله.2

انظر التعلیق المتقدم في الصفحة السابقة.3



"كان كالمه كالما فصال يفھمه كل من سمعه".-4826- 874-ص 

: حم، ابن سعد.2097الصحیحة "د" عن عائشة."حسن"

"كان لنعله قباالن".-4827

: خ.4408المشكاة "ت" عن أنس."صحیح"

"كان له جفنة لھا أربع حلق".-4828

: أبو الشیخ.2105الصحیحة سر."طب" عن عبدهللا بن ب"صحیح"

"كان له حمار اسمه عفیر".-4829

علي. ابن - : ك2098األحاديث الصحیحة "حم" عن علي "طب" عن ابن مسعود."صحیح"

ابن مسعود.-سعد، الطحاوي

"كان له خرقة يتنشف بھا بعد الوضوء".-4830

أنس.- معاذ، ھق-عائشة. ت، ھق-: عد، ھق2099الصحیحة "ت ك" عن عائشة."حسن"

"كان له سكة يتطیب منھا".-4831

.4444"د" عن أنس. المشكاة "صحیح"

"كان له قدح من عیدان تحت سريره يبول فیه باللیل".-4832

عائشة.-: ن19: صحیح أبي داود 362المشكاة "د ن ك" عن أمیمة بنت رقیقة."صحیح"

"كان له قصعة يقال لھا الغراء يحملھا أربعة رجال".-4833

: أبو الشیخ، ابن عساكر.2105الصحیحة "د" عن عبدهللا بن بسر."صحیح"

"كان له مؤذنان: بالل وابن أم مكتوم األعمى".-4834

.8/364، سعد 193مختصر مسلم "م" عن ابن عمر."صحیح"

"كان له ملحفة مصبوغة بالورس والزعفران يدور بھا على نسائه فإذا كانت لیلة ھذه رشتھا بالماء -4835

وإذا كانت لیلة ھذه رشتھا 

بالماء وإذا كانت لیلة ھذه رشتھا بالماء".- 875-ص 

أنس.-: أبو الشیخ2011الصحیحة "خط" عن أنس."صحیح"

.ألك حاجة؟"يقول للخادم: "كان مما -4836

. 2102الصحیحة "حم" عن رجل."صحیح"

"كان وجھه مثل الشمس والقمر وكان مستديرا".-4837

"م" عن جابر بن سمرة."صحیح"

"كان وسادته التي ينام علیھا باللیل من أدم حشوھا لیف".-4838

: خ، أبو الشیخ.2103الصحیحة "حم د ت ھـ" عن عائشة."صحیح"

"كان ال يؤذن له في العیدين".-4839

"م د ت" عن جابر بن سمرة."صحیح"

"كان ال يأكل متكئا وال يطأ عقبه رجالن".-4840

: د، ابن سعد.2104، الصحیحة 4212المشكاة "حم" عن ابن عمرو."صحیح"

يتفاءل"."كان ال يتطیر ولكن -4841



.762الصحیحة "الحكیم البغوي" عن بريدة."صحیح"

"كان ال يتعار من اللیل إال أجرى السواك على فیه".-4842

: طب، عد.2111الصحیحة "ابن نصر" عن ابن عمر."حسن"

"كان ال يتوضأ بعد الغسل".-4843

.1/413، الروض النضیر 445المشكاة "حم ت ن ھـ ك" عن عائشة."حسن"

"كان ال يجد من الدقل ما يمأل بطنه".-4844

: حم، م، ت، ھـ، ك. 2106الصحیحة "طب" عن النعمان بن بشیر."صحیح"

"كان ال يخرج يوم الفطر حتى يطعم وال يطعم يوم النحر حتى يذبح".-4845- 876-ص 

.1440المشكاة ت ھـ ك" عن بريدة."حم "صحیح"

"كان ال يدخر شیئا لغد".-4846

: حب، ھق، خط.920صحیح الترغیب "ت" عن أنس."صحیح"

"كان ال يدع أربعا قبل الظھر وركعتین قبل الغداة".-4847

.1179صحیح أبي داود "خ د ن" عن عائشة."صحیح"

ال يدع صوم أيام البیض في سفر وال حضر"."كان-4848

.580الصحیحة "طب" عن ابن عباس."صحیح"

"كان ال يدع قیام اللیل وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا".-4849

: ابن خزيمة، حم، ھق.1180صحیح أبي داود "د ك" عن عائشة."صحیح"

اس وال يضربوا عنه"."كان ال يدفع عنه الن-4850

: حم، د.2107الصحیحة "طب" عن ابن عباس."صحیح"

"كان ال يراجع بعد ثالث".-4851

ابن أبي حدرد.-: حم2108الصحیحة "ابن قانع" عن زياد بن سعد."صحیح"

"كان ال يرد الطیب".-4852

"حم خ ت ن" عن أنس."صحیح"

"كان ال يرقد من لیل فیستیقظ إال تسوك".-4853

.51صحیح أبي داود "ش د" عن عائشة."حسن"

"كان ال يسأل شیئا إال أعطاه أو سكت".-4854

. 2109الصحیحة "ك" عن أنس."صحیح"

"كان ال يستلم إال الحجر والركن الیماني".-4855- 877-ص 

.4/66م "ن" عن ابن عمر."صحیح"

"كان ال يصافح النساء في البیعة".-4856

.529الصحیحة "حم" عن ابن عمرو."حسن"



"كان ال يصلي الركعتین بعد الجمعة وال الركعتین بعد المغرب إال في أھله".-4857

اه ابن أبي ذئب عن نافع به مختصرا. رو624اإلرواء "الطیالسي" عن ابن عمر."صحیح"

"كان ال يصلي المغرب حتى يفطر ولو على شربة من الماء".-4858

"ك ھب" عن أنس. "صحیح"

: ابن أبي شیبة، ابن األعرابي، عد، الضیاء.2110، الصحیحة 1068صحیح الترغیب 

كعتین"."كان ال يصلي قبل العید شیئا فإذا رجع إلى منزله صلى ر-4859

.631اإلرواء "ھـ" عن أبي سعید."حسن"

"كان ال يصیبه قرحة وال شوكة إال وضع علیھا الحناء".-4860

: تخ، ت.2059الصحیحة "ھـ" عن سلمة."حسن"

"كان ال يضحك إال تبسما".-4861

عبداتلله -: الترمذي في " الشمائل"5796المشكاة"حم ت ك" عن جابر بن سمرة."صحیح"

عوف مرسال. -بن الحارث. ابن سعد

"كان ال يطرق أھله لیال".-4862

.1911مختصر مسلم "حم ق ن" عن أنس."صحیح"

"كان ال يطیل الموعظة يوم الجمعة".-4863

: ھق. 1014صحیح أبي داود "د ك" عن جابر بن سمرة."صحیح"

}"كان ال يعرف فصل السورة حتى ينزل علیه -4864- 878-ص  یمِ مَنِ الرَّحِ مِ اللَّهِ الرَّحْ ْ . {بِس

: الطحاوي، ك، ھق، الضیاء.754صحیح أبي داود "د" عن ابن عباس."صحیح"

"كان ال يغدويوم الفطر حتى يأكل....تمرات". -4865

.4248الضعیفة جابر بن سمرة."طب" عن"صحیح"

"كان ال يقرأ القرآن في أقل من ثالث".-4866

.100صفة الصالة "ابن سعد" عن عائشة."صحیح"

سبحانك اللھم ربي وبحمدك ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إلیك "كان ال يقوم من مجلس إال قال: -4867

.وم من مجلسه إال غفر له ما كان منه في ذلك المجلس"وقال: ال يقولھن أحد حیث يق

.2/236الترغیب "ك" عن عائشة."صحیح"

"كان ال يكاد يسأل شیئا إال فعله".-4868

.2109الصحیحة "طب" عن طلحة."صحیح"

إذا لم يرد أن يفعل سكت"."كان ال يكاد يقول لشيء ال فإذا ھوسئل فأراد أن يفعل قال: نعم و-4869

علي.- : طس2109الصحیحة "ابن سعد" عن محمد ابن الحنفیة مرسال."صحیح"

"كان ال يلتفت وراءه إذا مشى، ....". -4870

.2086الصحیحة "ابن سعد الحكیم ابن عساكر" عن جابر."صحیح"

"كان ال يمنع شیئا يسأله".-4871

: أبو الشیخ.2109الصحیحة "حم" عن أبي أسید الساعدي.ح""صحی

"كان ال ينام إال والسواك عند رأسه فإذا استیقظ بدأ بالسواك".-4872

عد. - : حب2111الصحیحة "حم محمد بن نصر" عن ابن عمر."حسن"



زِ "كان ال ينام حتى يقرأ -4873- 879-ص  ْ }{الم، تَن لْكُ}السجدة ويلُ هِ الْمُ . {تَبَارَكَ الَّذِي بِیَدِ

"حم ت ن ك" عن جابر."صحیح"

"كان ال ينام حتى يقرأ بني إسرائیل والزمر". -4874

.641الصحیحة "حم ت ك" عن عائشة."صحیح"

"كان يؤتى بالتمر فیه دود فیفتشه يخرج السوس منه".-4875

: ھـ، أبو الشیخ.2113الصحیحة "د" عن أنس."صحیح"

"كان يؤتى بالصبیان فیبرك علیھم ويحنكھم ويدعولھم".-4876

.212الكلم "ق د" عن عائشة."صحیح"

"كان يأتي ضعفاء المسلمین ويزورھم ويعود مرضاھم ويشھد جنائزھم".-4877

. 2112الصحیحة بن حنیف."ع طب ك" عن سھل"صحیح"

"كان يأكل البطیخ بالرطب".-4878

: 57الصحیحة "ھـ" عن سھل بن سعد "ت" عن عائشة "طب" عن عبدهللا بن جعفر."صحیح"

.1358-1356حب 

.يكسر حر ھذا ببرد ھذا وبرد ھذا بحر ھذا""كان يأكل البطیخ بالرطب ويقول: -4879

.57الصحیحة "د ھق" عن عائشة."صحیح"

"كان يأكل القثاء بالرطب".-4880

.56الصحیحة " عن عبدهللا بن جعفر.4"حم ق "صحیح"

"كان يأكل الھدية وال يأكل الصدقة".-4881

، حم 5/442حم "حم طب" عن سلمان "ابن سعد" عن عائشة وعن أبي ھريرة."صحیح"

أبي ھريرة. -، خ: ھبة، م: زكاة338، 305، 2/302

"كان يأكل بثالث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحھا".-4882- 880-ص 

.1301، مختصر مسلم 1969اإلرواء "حم م د" عن كعب بن مالك."صحیح"

"كان يأكل مما مست النار ثم يصلي وال يتوضأ".-4883

: حم.2116الصحیحة "طب" عن ابن عباس."صحیح"

"كان يأمر أن نسترقي من العین".-4884

"م" عن عائشة."صحیح"

"كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصالة يوم الفطر".-4885

, ق.157, 154, 151, 2/67حم "ت" عن ابن عمر."صحیح"

اقة في صالة الكسوف"."كان يأمر بالعت-4886

: خ.1078صحیح أبي داود "د ك" عن أسماء."صحیح"

"كان يأمر بتغییر الشعر مخالفة لألعاجم".-4887

أبي ھريرة.-: ابن عساكر2114الصحیحة "طب" عن عتبة."حسن"



"كان يأمر بناته ونساءه أن يخرجن في العیدين".-4888

: ابن أبي شیبة.2115الصحیحة "حم" عن ابن عباس.ح""صحی

"كان يأمر من أسلم أن يختتن ....." -4889

.4260الضعیفة "طب" عن قتادة الرھأوي."صحیح"

الثا أن تنام أن تحمد ثالثا وثالثین وتسبح ثالثا وثالثین وتكبر ث1"كان يأمر....إذا أرادت إحداھن-4890

". 2وثالثین

.3أبي ھريرة-علي. م-ق"ابن مندة" عن حابس."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھي فاطمة رضي هللا عنھا، كما في حديث علي وأبي ھريرة.1

ي حديث أبي ھريرة.ھذه رواية البخاري. وقال مسلم: "أربعا وثالثین"، وھو رواية للبخاري. وكذلك ھو ف2

.2616، 2613مضى حديثھما برقمي 3

"كان يباشر نساءه فوق اإلزار وھن حیض".-4891- 881-ص 

.259صحیح أبي داود "م د" عن میمونة."صحیح"

"كان يبدأ إذا أفطر بالتمر".-4892

.2117الصحیحة "ن" عن أنس."صحیح"

دوإلى التالع"."كان يب-4893

.524الصحیحة "د حب" عن عائشة."صحیح"

"كان يبعث إلى المطاھر فیؤتى بالماء فیشربه يرجو بركة أيدي المسلمین".-4894

.2118الصحیحة "طس حل" عن ابن عمر."حسن"

وكان أكثر خبزھم خبز الشعیر"."كان يبیت اللیالي المتتابعة طأويا وأھله ال يجدون عشاء-4895

: الضیاء. 2119الصحیحة "حم ت ھـ" عن ابن عباس."حسن"

"كان يبیع نخل بني النضیر ويحبس ألھله قوت سنتھم".-4896

"خ" عن عمر."صحیح"

"كان يتحرى صیام االثنین والخمیس".-4897

.949اإلرواء "ت ن" عن عائشة."صحیح"

"كان يتختم بالفضة".-4898

أنس.-، خ: لباس2/86الترغیب "طب" عن عبدهللا بن جعفر."صحیح"

"كان يتختم في يساره".-4899

.819اإلرواء "م" عن أنس "د" عن ابن عمر."صحیح"

"كان يتختم في يمینه".-4900

ابن عمر "م ن" عن أنس "حم ت ھـ" عن عبدهللا بن جعفر. "خ ت" عن"صحیح"



"كان يتخلف في المسیر فیزجي الضعیف ويردف ويدعولھم".-4901- 882-ص 

.2120الصحیحة "د ك" عن جابر."صحیح"

واھما"."كان يتعوذ من الجان وعین اإلنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلتا أخذ بھما وترك ما س-4902

.4563، المشكاة 246الكلم الطیب "ت ن ھـ الضیاء" عن أبي سعید."صحیح"

.1"كان يتعوذ من جھد البالء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة األعداء"-4903

: حم، ابن أبي 383, 382، السنة 1912مختصر مسلم "ق ن" عن أبي ھريرة."صحیح"

عاصم.

"كان يتفاءل وال يتطیر وكان يحب االسم الحسن".-4904

: الطیالسي، أبو الشیخ، البغوي، الضیاء.762الصحیحة "حم" عن ابن عباس."صحیح"

"كان يتمثل بالشعر: -4905

ويأتیك باألخبار من لم تزود".

ابن عباس. -: البزار، الضیاء2057الصحیحة"طب" عن ابن عباس "ت" عن عائشة."صحیح"

عائشة.- حم، خد، الطحاوي، حل

"كان يتوضأ ثم يقبل ويصلي وال يتوضأ".-4906

: د، ن، ت، ھـ، قط، 171، 170، صحیح أبي داود 323المشكاة "حم" عن عائشة."صحیح"

ھق. 

"كان يتوضأ عند كل صالة".-4907

أنس." عن 4"حم خ "صحیح"

.2"كان يتوضأ مما مست النار"-4908

. 2121الصحیحة "طب" عن أم سلمة."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في الحديث عند البخاري وغیره أن الحضارات ثالث, وأنه زاد واحدة اليدري أيتھا ھي؟1

، فإن ھذا لالستحباب، وذاك 4883عباس المتقدم برقم اعلم أنه ال منافاة بین ھذا وبین حديث ابن2

لبیان الجواز، ودعوى النسخ مما ال دلیل علیھا.

"كان يتوضأ واحدة واحدة واثنتین اثنتین وثالثا ثالثا كل ذلك يفعل".-4909- 883-ص 

أبي رافع.- : طب2122الصحیحة "طب" عن معاذ."صحیح"

ي العشر األواخر ما ال يجتھد في غیرھا"."كان يجتھد ف-4910

.1123الصحیحة "حم م ت" عن عائشة."صحیح"

"كان يجعل فصه مما يلي كفه".-4911

، 127، 96، 86، 68، 34، 2/18عنھما. حم -152-6/149م "ھـ" عن أنس وابن عمر."صحیح"

.820ء ابن عمر. اإلروا- ، خ: لباس153، 128



"كان يجعل يمینه ألكله وشربه ووضوئه وثیابه وأخذه وعطائه وشماله لما سوى ذلك".-4912

.24صحیح أبي داود "حم" عن حفصة."صحیح"

"كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فیخطب ثم يجلس فال يتكلم ثم يقوم -4913

فیخطب".

.1002صحیح أبي داود عن ابن عمر."د" "صحیح"

"كان يجلس القرفصاء".-4914

.2124الصحیحة "طب" عن إياس بن ثعلبة."حسن"

"كان يجلس على األرض ويأكل على األرض ويعتقل الشاة ويجیب دعوة المملوك على خبز -4915

الشعیر".

.2125لصحیحة ا"طب" عن ابن عباس."صحیح"

والرطب".1"كان يجمع بین الخربز-4916

: أبو بكر الشافعي والضباء.58الصحیحة "حم ت في الشمائل ن" عن أنس."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخربز: البطیخ.1

السفر"."كان يجمع بین الظھر والعصر والمغرب والعشاء في-4917- 884-ص 

"حم خ" عن أنس."صحیح"

"كان يحب التیامن ما استطاع في طھوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله".-4918

.2856شرح السنة " عن عائشة.4"حم ق "صحیح"

"كان يحب الحلواء والعسل".-4919

. 216السنة ، شرح 854مختصر مسلم " عن عائشة.4"ق "صحیح"

"كان يحب الدباء".-4920

.2127الصحیحة "حم ت في الشمائل ن ھـ" عن أنس."صحیح"

"كان يحب الزبد والتمر".-4921

.4232المشكاة "د ھـ" عن ابني بسر السلمیین."صحیح"

"كان يحب العراجین وال يزال في يده منھا".-4922

.499صحیح أبي داود "حم د" عن أبي سعید."صحیح"

"كان يحب أن يخرج إذا غزا يوم الخمیس".-4923

: ھق.2128الصحیحة "حم خ" عن كعب بن مالك."صحیح"

"كان يحب أن يلیه المھاجرون واألنصار في الصالة لیحفظوا عنه".-4924

.1409الصحیحة "حم ن ھـ ك" عن أنس."صحیح"

"كان يحتجم".-4925

"ق" عن أنس."صحیح"

من أھراق من ھذه الدماء فال يضره أن ال يتدأوى "كان يحتجم على ھامته وبین كتفیه ويقول:-4926

.بشيء لشيء"



.4542المشكاة "د ھـ" عن أبي كبشة."صحیح"- 885-ص 

ألخدعین والكاھل وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين"."كان يحتجم في ا-4927

.908الصحیحة "ت ك" عن أنس "طب ك" عن ابن عباس."حسن"

"كان يحتجم في رأسه ويسمیھا أم مغیث".-4928

: تمام.753الصحیحة "خط" عن ابن عمر."حسن"

ده العاد ألحصاه"."كان يحدث حديثا لو ع-4929

"ق د" عن عائشة. "صحیح"

.ال ومقلب القلوب""كان يحلف:-4930

"حم خ ت ن" عن ابن عمر."صحیح"

"كان يحمل ماء زمزم".-4931

: تخ، ھق.883الصحیحة "ت ك" عن عائشة."صحیح"

"كان يخرج إلى العید ماشیا ويرجع ماشیا".-4932

.636اإلرواء "ھـ" عن ابن عمر.حیح""ص

"كان يخرج إلى العیدين ماشیا ويصلي بغیر أذان وال إقامة ثم يرجع ماشیا في طريق آخر".-4933

.1447، المشكاة 636اإلرواء "ھـ" عن أبي رافع."صحیح"

كبیر"."كان يخرج في العیدين رافعا صوته بالتھلیل والت-4934

.171الصحیحة "ھب" عن ابن عمر."حسن"

"كان يخطب ب "ق" كل جمعة". -4935

. 615اإلرواء "د" عن بنت الحارث بن النعمان."صحیح"

"كان يخطب قائما ويجلس بین الخطبتین ويقرأ آيات ويذكر الناس".-4936- 886-ص 

.604اإلرواء ھـ" عن جابر بن سمرة."حم م د ن "صحیح"

"كان يخیط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بیوتھم".-4937

: حب، ابن سعد. 4282، الضعیفة 5822المشكاة "حم" عن عائشة."صحیح"

"كان يدركه الفجر وھو جنب من أھله ثم يغتسل ويصوم".-4938

" عن عائشة وأم سلمة.4"مالك ق "صحیح"

"كان يدعى إلى خبز الشعیر واإلھالة السنخة".-4939

: حم.2129الصحیحة "ت في الشمائل" عن أنس."صحیح"

ال إله إال هللا العظیم الحلیم ال إله إال هللا رب العرش العظیم ال إله إال هللا "كان يدعو عند الكرب: -4940

.ت السبع ورب األرض ورب العرش الكريم"رب السموا

."إصرف عني شر فالن""حم ق ت ھـ" عن ابن عباس "طب" وزاد: "صحیح"

"كان يدور على نسائه في الساعة الواحدة من اللیل والنھار".-4941

"خ ن" عن أنس."صحیح"



"كان يذبح أضحیته بیده".-4942

، ق: أضاحي. 258، 144، 3/118حم "حم" عن أنس."صحیح"

"كان يذكر هللا تعالى على كل أحیانه".-4943

. 169، مختصر مسلم 15، صحیح أبي داود 406الصحیحة "م د ت ھـ" عن عائشة."صحیح"

"كان يرخي اإلزار من بین يديه ويرفعه من ورائه".-4944- 887-ص 

ابن -: ابن سعد، ھب1238الصحیحة عن يزيد بن أبي حبیب مرسال."ابن سعد""صحیح"

عباس.

"كان يردف خلفه ويضع طعامه على األرض ويجیب دعوة المملوك ويركب الحمار".-4945

.2125"ك" عن أنس. الصحیحة "صحیح"

من رغب عن سنتي "كان يركب الحمار ويخصف النعل ويرفع القمیص ويلبس الصوف ويقول: "-4946

.فلیس مني"

-: أبو الشیخ، السھمي. ابن سعد213الصحیحة "ابن عساكر" عن أبي أيوب."حسن"

الحسن البصري مرسال.

"كان يزور األنصار ويسلم على صبیانھم ويمسح رءوسھم".-4947

ط.: الطحاوي، حب، حل، خ1278الصحیحة "ن" عن أنس."صحیح"

"كان يستجمر بألوة غیر مطراة وبكافور يطرحه مع األلوة".-4948

"م" عن ابن عمر."صحیح"

"كان يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك".-4949

: حم، حب.1332، صحیح أبي داود 2246المشكاة "د ك" عن عائشة."صحیح"

الخمیس"."كان يستحب أن يسافر يوم -4950

.1كعب بن مالك-: أبو الشیخ، عد. خ2128الصحیحة "طب" عن أم سلمة."صحیح"

"كان يستعذب له الماء من بیوت السقیا; وفي لفظ: يستسقى له الماء العذب من بئر السقیا".-4951

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.4923قلت: وقد مضى لفظه قريبا برقم1

.4284المشكاة "حم د ك" عن عائشة."صحیح"- 888-ص 

"كان يستغفر للصف المقدم ثالثا وللثاني مرة".-4952

: ابن خزيمة، حب.1/77صحیح الترغیب "حم ھـ ك" عن عرباض."صحیح"

من ثوبه يابسا ثم يصلي فیه"."كان يسلت المني من ثوبه بعرق اإلذخر ثم يصلي فیه ويحته-4953

.180، اإلرواء 57حقیقة الصیام "حم" عن عائشة."حسن"

"كان يسمي األنثى من الخیل فرسا".-4954



.2131الصحیحة "د ك" عن أبي ھريرة."صحیح"

"كان يشتد علیه أن يوجد منه الريح".-4955

ق: طالق.ائشة."د" عن ع"صحیح"

"كان يشرب ثالثة أنفاس يسمي هللا في أوله ويحمد هللا في آخره".-4956

.1275الصحیحة "ابن السني" عن نوفل بن معاوية ."صحیح"

"كان يشیر في الصالة".-4957

.871، صحیح أبي داود 85الروض "حم" عن أنس."صحیح"

"كان يصغي للھرة اإلناء فتشرب ثم يتوضأ بفضلھا".-4958

: د، ھـ، الطحاوي، قط، ھق. 69صحیح أبي داود "طس حل" عن عائشة."صحیح"

"كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء هللا".-4959

.462، اإلرواء 365مختصر مسلم "حم م" عن عائشة."صحیح"

ان يصلي الضحى ست ركعات"."ك-4960

. 463اإلرواء "ت في الشمائل" عن أنس."صحیح"

"كان يصلي باللیل ركعتین ركعتین ثم ينصرف فیستاك".-4961- 889-ص 

.208صحیح الترغیب "حم ن ھـ ك" عن ابن عباس."صحیح"

"طب" عن عبید مواله. "كان يصلي بین المغرب والعشاء".-4962

حذيفة.-: حم، ھق. حم، ت، ابن نصر، ك2132الصحیحة "صحیح"

"خ د ن ھـ" عن میمونة."كان يصلي على الخمرة".-4963

: حم، م، أبو عوانة، الطیالسي.666، صحیح أبي داود 87الروض النضیر "صحیح"

"ھـ" عن ابن عباس."كان يصلي على بساط".-4964

أنس.- : ابن خزيمة، الضیاء. حم، ق، د665صحیح أبي داود "صحیح"

"كان يصلي على راحلته حیثما توجھت به فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة".-4965

"حم ق" عن جابر."صحیح"

"كان يصلي في نعلیه".-4966

عن أنس."حم ق ت" "صحیح"

أبواب السماء تفتح إذا زالت "كان يصلي قبل الظھر أربعا إذا زالت الشمس،.......... ويقول: -4967

. الشمس"

: الطیالسي، حم، الحمیدي، ھق. 1153صحیح أبي داود "ھـ" عن أبي أيوب."صحیح"

ركعتین في بیته وبعد العشاء ركعتین "كان يصلي قبل الظھر ركعتین وبعدھا ركعتین وبعد المغرب-4968

وكان ال يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فیصلي ركعتین في بیته".

.624اإلرواء "مالك ق د ن" عن ابن عمر."صحیح"

"كان يصلي من اللیل ثالث عشرة ركعة منھا الوتر وركعتا الفجر". -4969



.1231صحیح أبي داود ."ق د" عن عائشة"صحیح"- 890-ص 

"كان يصوم االثنین والخمیس".-4970

.949، اإلرواء 2055المشكاة "ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

"كان يصوم من الشھر السبت واألحد واالثنین ومن الشھر اآلخر الثالثاء واألربعاء والخمیس".-4971

.2059المشكاة "ت" عن عائشة."صحیح"

"كان يصوم من غرة كل شھر ثالثة أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة".-4972

.2058المشكاة "ت" عن ابن مسعود."حسن"

"كان يضحي بكبشین أقرنین أملحین وكان يسمي ويكبر".-4973

"حم ق ن ھـ" عن أنس."صحیح"

لنعال والجريد"."كان يضرب في الخمر با-4974

، ق: حدود.180، 3/115حم "ھـ" عن أنس."صحیح"

"كان يضع الیمنى على الیسرى في الصالة.............". -4975

.4237الضعیفة "ھق" عن عمروبن حريث."صحیح"

"كان يضمر الخیل".-4976

: د، ھـ.2133صحیحة ال"حم" عن ابن عمر."صحیح"

"كان يطوف على جمیع نسائه في لیلة بغسل واحد".-4977

.212، صحیح أبي داود 88الروض النضیر " عن أنس.4"حم ق "صحیح"

"كان يعجبه إذا خرج لحاجته أن يسمع: يا راشد! يا نجیح!". -4978

: أبو نعیم، الطیالسي.86ض النضیر الرو"ت ك" عن أنس."صحیح"- 891-ص 

"كان يعجبه الثفل".-4979

.4217المشكاة "حم ت في الشمائل ك" عن أنس."صحیح"

"كان يعجبه الحلوالبارد".-4980

: أبو بكر الشافعي.2134الصحیحة "ابن عساكر" عن عائشة."صحیح"

"كان يعجبه الذراع".-4981

أبي ھريرة.-: حم، ق2055الصحیحة "د" عن ابن مسعود.ح""صحی

"كان يعجبه الرؤيا الحسنة".-4982

أبي بكر.-: حم2135الصحیحة "حم ن" عن أنس."صحیح"

"كان يعجبه الريح الطیبة".-4983

سعد.: حم، ابن2136الصحیحة "د ك" عن عائشة."صحیح"

"كان يعجبه العراجین أن يمسكھا بیده".-4984

.499صحیح أبي داود "ك" عن أبي سعید."حسن"

"كان يعجبه الفأل الحسن ويكره الطیرة".-4985

.248الكلم "ھـ" عن أبي ھريرة "ك" عن عائشة."صحیح"

"كان يعجبه القرع".-4986



: ع، أبو الشیخ، عد.2127الصحیحة حم حب" عن أنس.""صحیح"

"كان يعجبه أن يلقى العدوعند زوال الشمس".-4987

.2126الصحیحة "طب" عن أبي أوفى."صحیح"

"كان يعرف بريح الطیب إذا أقبل".-4988

. 2137الصحیحة "ابن سعد" عن إبراھیم مرسال."صحیح"

".1"كان يعقد التسبیح-4989- 892-ص 

: د، حب.1/112الضعیفة "ت ن ك" عن ابن عمرو."صحیح"

"كان يعید الكلمة ثالثا لتعقل عنه".-4990

.2حم، خ"ت ك" عن أنس."صحیح"

"كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد".-4991

.139، اإلرواء 82صحیح أبي داود "ق د" عن أنس."صحیح"

"كان يغتسل ھو والمرأة من نسائه من إناء واحد".-4992

"حم خ" عن أنس."صحیح"

"كان يغسل مقعدته ثالثا".-4993

.4283الضعیفة "ھـ" عن عائشة."صحیح"

"كان يغیر االسم القبیح".-4994

.207الصحیحة شة."ت" عن عائ"صحیح"

"كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن رطبات فتمرات فإن لم تكن تمرات حسا -4995

حسوات من ماء".

.1991، المشكاة 922اإلرواء "حم د ت" عن أنس."حسن"

"كان يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه".-4996

: خد، حم.671الصحیحة شة."حل" عن عائ"صحیح"

"كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي وال يتوضأ".-4997

، 170، صحیح أبي داود 323، المشكاة 591مختصر مسلم "حم د ن" عن عائشة."صحیح"

: ت، ھـ، قط، ھق. 171

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.قلت: زاد أبو داود بیمینه1

.4694ومضى حديثھما بلفظ: "كان ذا تكلم ..." 2

"كان يقبل وھو صائم".-4998- 893-ص 

.934، اإلرواء 221، 220، 219الصحیحة " عن عائشة.4"حم ق "صحیح"



"كان يقبل الھدية ويثیب علیھا".-4999

.1603اإلرواء "حم خ د ت" عن عائشة."صحیح"

}"كان يقطع قراءته آية آية: -5000 الَمِینَ ِ الْعَ دُ لِلَّهِ رَبّ مْ }ثم يقف: {الْحَ یمِ مَنِ الرَّحِ ثم يقف". {الرَّحْ

.343، اإلرواء 2205المشكاة "ت ك" عن أم سلمة."صحیح"

.ما له ترب جبینه؟""كان يقول ألحدھم عند المعاتبة: -5001

عن أنس."حم خ" "صحیح"

"كان يقوم إذا سمع الصارخ".-5002

"حم ق ت ن ھـ" عن عائشة."صحیح"

"كان يقوم من اللیل حتى تتفطر قدماه".-5003

.796، 629الروض "ق ت ن ھـ" عن المغیرة."صحیح"

"كان يكبر يوم الفطر من حین يخرج من بیته حتى يأتي المصلى".-5004

.650اإلرواء "ك ھق" عن ابن عمر."صحیح"

"كان يكثر الذكر ويقل اللغو ويطیل الصالة ويقصر الخطبة وكان ال يأنف وال يستكبر أن يمشي مع -5005

األرملة والمسكین والعبد حتى يقضي له حاجته".

. 371الروض "ن ك" عن ابن أبي أوفى "ك" عن أبي سعید."صحیح"

"كان يكره الشكال من الخیل"-5006- 894-ص 

.1107مختصر مسلم " عن أبي ھريرة.4"حم م "صحیح"

"كان يكره المسائل ويعیبھا فإذا سأله أبو رزين أجابه وأعجبه".-5007

فیض القدير."طب" عن أم سلمة.1"حسن"

"."كان يكره أن يؤخذ من رأس الطعام-5008

فیض القدير."ھب" عن سلمى."حسن"

"كان يكره أن يطأ أحد عقبه ولكن يمین وشمال".-5009

.1239الصحیحة "ك" عن ابن عمرو."صحیح"

"كان يلبس النعال السبتیة ويصفر لحیته بالورس والزعفران".-5010

. 4453مشكاة ال"ق د" عن ابن عمر."صحیح"

"كان يلحظ في الصالة يمینا وشماال وال يلوي عنقه خلف ظھره".-5011

: ابن خزيمة، حب، الضیاء.998المشكاة "ت" عن ابن عباس."صحیح"

"كان يلزق صدره ووجھه بالملتزم".-5012

د، ھـ.: عبد الرزاق، 2138الصحیحة "ھق" عن ابن عمرو."حسن"

"كان يمد صوته بالقرآن مدا".-5013

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وإنما اعتمدته، 1/160كذا في المصدر المذكور أعاله، وسلفه في ذلك الھیثمي في "مجمع الزوائد" 1

حي ألنه لم يتیسر لي الوقوف على إسناده لدى طب عند تحقیق الكتاب، ثم وقفت علیه عند تصحی

التجربة الثالثة من ھذه الملزمة من رواية ابن أبي عاصم في "كتاب السنة"، فتبین أن إسناده ضعیف، 



، فإن كان إسناده عند الطبراني كذلك، وھو ما يغلب 640كما حقتته في تخريجي للكتاب المذكور رقم 

ذا الكتاب منبھین على الظن، فیكون الحديث من حصة الكتاب اآلخر، وحتى نتیقن من ذلك ندعه في ھ

على ما وقفت علیه. وهللا أعلم.

خ: فضائل القرآن. "حم ن ھـ ك" عن أنس."صحیح"- 895-ص 

" كان يمر بالصبیان فیسلم علیھم".-5014

، الدارمي.1431: مختصر مسلم 1278الصحیحة "خ" عن أنس."صحیح"

"حم" عن جرير. علیھن"."كان يمر بنساء فیسلم -5015

أسماء األنصارية.-: ابن السني، طب. حم، خد، د، ت2139الصحیحة "صحیح"

"كان يمشي مشیا يعرف فیه أنه لیس بعاجز وال كسالن".-5016

: المخلص، أبو الحسن الحربي.2140الصحیحة "ابن عساكر" عن ابن عباس."حسن"

كان ينام أول اللیل ويحیي آخره"."-5017

، خ: تھجد، م: مسافرين.253، 6/102حم "ھـ" عن عائشة."صحیح"

"كان ينام حتى ينفخ ثم يقوم فیصلي وال يتوضأ".-5018

ابن عباس.-ق"حم" عن عائشة."صحیح"

"كان ينام وھو جنب وال يمس ماء".-5019

: الطیالسي، 223، صحیح أبي داود 468المشكاة "حم ت ن ھـ" عن عائشة."صحیح"

الطحاوي، ھق.

"كان ينحر أضحیته بالمصلى".-5020

"خ د ن ھـ" عن ابن عمر."صحیح"

"كان ينصرف من الصالة عن يمینه".-5021

.519، حب 2/153م "ع" عن أنس."صحیح"

ن ينفث في الرقیة"."كا-5022

. 4/61، خ 6/124حم "ھـ" عن عائشة."صحیح"

"كان يوتر على البعیر". -5023

"ق" عن ابن عمر."صحیح"- 896-ص 

"كان يوتر من أول اللیل وأوسطه وآخره".-5024

.1014الروض النضیر "حم" عن أبي مسعود."صحیح"

مرارا".يا زوينب! يا زوينب! "كان يالعب زينب بنت أم سلمة ويقول: -5025

.2141الصحیحة "الضیاء" عن أنس."صحیح"



.1حرف الالم- 897-ص 

."ألخرجن الیھود والنصارى من جزيرة العرب حتى ال أدع إال مسلما"- 5026-1588

.924ة الصحیح"م د ت" عن عمر."صحیح"

."ألذودن عن حوضي رجاال كما تذاد الغريبة من اإلبل"-5027-1589

.7/70"صحیح" "م" عن أبي ھريرة. م 

أقواما من أمتي يأتون يوم القیامة بحسنات أمثال جبال تھامة بیضاء فیجعلھا هللا 2"ألعلمن-5028-1590

كما تأخذون ولكنھم قوم إذا خلوا بمحارم ھباء منثورا أما إنھم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من اللیل 

.هللا انتھكوھا"

.3/178الترغیب "ھـ" عن ثوبان."صحیح"

"أللقین هللا من قبل أن أعطي أحدا من مال أحد شیئا بغیر طیب نفس إنما البیع عن -5029-1591

.تراض"

ھـ، حب، المخلص.أحاديث البیوع:"ھق" عن أبي سعید."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.7163انظر في أواخر الكتاب حرف الالم ألف ابتداء من الرقم 1

كذا األصل تبعا ألصله "الزيادة" وھو الصواب الموافق للثابت في "ابن ماجة"، ولما نقله عنه المنذري 2

والباقي مثله لفظا ومخرجا، وھو وھم من "ال ألفین.."بلفظ في "الترغیب" عنه. وسیأتي أيضا معزوا إلیه 

.4299السیوطي رحمه هللا. وكذلك ھو من ابن ماجه 

-1592-5030- 898-ص 

ظلھا قد أيس من بأرض فالة فانفلتت منه وعلیھا طعامه وشرابه فأيس منھا فأتى شجرة فاضطجع في

راحلته فبینما ھوكذلك إذ ھوبھا قائمة عنده فأخذ بخطامھا ثم قال من شدة الفرح: اللھم أنت عبدي وأنا 

.ربك! أخطأ من شدة الفرح"

.8/91، م 2332المشكاة "م" عن أنس."صحیح"

.أرض فالة"-5031

عن الحارث بن سويد. 1917مختصر مسلم "ق" عن أنس."صحیح"

5032-1593-.

.8/91م "ت ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

راحلته علیھا طعامه وشرابه -5033-1594

فوضع رأسه فنام نومة فاستیقظ وقد ذھبت راحلته فطلبھا حتى إذا اشتد علیه الحر والعطش قال: أرجع 

إلى مكاني الذي كنت فیه فأنام حتى أموت ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده علیھا زاده: طعامه وشرابه! 

.ته وزاده"

"حم ق ت" عن ابن مسعود."صحیح"

5034-.



.5/92م "حم ت" عن أبي مسعود."صحیح"

."ألن أطأ على جمرة أحب إلي من أن أطأ على قبر"-5035

: عد، حل.966الضعیفة "خط" عن أبي ھريرة."صحیح"

"ألن أقعد مع قوم يذكرون هللا تعالى من صالة الغداة حتى تطلع الشمس أحب -5036- 899-ص 

إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعیل وألن أقعد مع قوم يذكرون هللا من صالة العصر إلى أن تغرب 

.الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة"

.970المشكاة "د" عن أنس."حسن"

."ألن أق-5037

.1905مختصر مسلم "م ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

"ألن أمشي على جمرة أو سیف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر -5038

.ي أو وسط السوق"مسلم وما أبالي أوسط القبر قضیت حاجت

: ابن أبي شیبة.209، أحكام الجنائز 63اإلرواء "ھـ" عن عقبة بن عامر."صحیح"

"ألن تصلي المرأة في بیتھا خیر لھا من أن تصلي في حجرتھا وألن تصلي في حجرتھا خیر لھا -5039

.المسجد"من أن تصلي في الدار وألن تصلي في الدار خیر لھا من أن تصلي في 

: تخ، طس، ھب.2142الصحیحة "ھق" عن عائشة."حسن"

"ألن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدوإلى الجبل فیحتطب فیبیع فیأكل ويتصدق خیر له من أن يسأل -5040

.الناس"

.156غاية المرام "ق ن" عن أبي ھريرة."صحیح"

بله فیأتي الجبل فیجيء بحزمة الحطب على ظھره فیبیعھا فیكف هللا "ألن يأخذ أحدكم ح-5041-1595

. بھا وجھه خیر له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه"

. 156غاية المرام "حم خ ھـ" عن الزبیر بن العوام."صحیح"

من أن "ألن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثیابه فتخلص إلى جلده خیر له-5042- 900-ص 

"حم م د ن" عن أبي ھريرة..يجلس على قبر"

: ھق.209، أحكام الجنائز 966األحاديث الضعیفة "صحیح"

1"ألن يزني الرجل بعشر نسوة خیر له من أن يزني بامرأة جاره وألن يسرق الرجل من عشرة-5043

.أبیات أيسر له من أن يسرق من بیت جاره"

.65الصحیحة "حم خد طب" عن المقداد بن األسود."صحیح"

."ألن يطأ الرجل على جمرة خیر له من أن يطأ على قبر"-5044

: عد، خط.966الضعیفة "حل" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ألن يطعن في رأس أحدكم بمخیط من حديد خیر له من أن يمس امرأة ال تحل له"-5045

.226الصحیحة "طب" عن معقل بن يسار.یح""صح



"ألن يغدو أحدكم فیحتطب على ظھره فیتصدق منه ويستغني به عن الناس خیر له من - 5046-1596

.أن يسأل رجال أعطاه أو منعه ذلك بأن الید العلیا أفضل من الید السفلى وابدأ بمن تعول"

.834، اإلرواء 559مختصر مسلم ."م ت" عن أبي ھريرة"صحیح"

."ألن يقوم أحدكم أربعین خیر له من أن يمر بین يدي المصلي"-5047-1597

: الطحاوي، السراج.560الترغیب "حم ھـ الضیاء" عن زيد بن خالد."صحیح"

.ئ شعرا""ألن يمتلئ جوف أحدكم قیحا حتى يريه خیر له من أن يمتل- 5048-1598

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زاد خد: "أھل".1

عن أبي ھريرة "حم م ھـ" عن سعد "طب" عن سلمان 1"4"حم ق "صحیح"- 901-ص 

.111، وانظر الضعیفة 336، الصحیحة 1508مختصر مسلم وابن عمر.

.له من أن يمتلئ شعرا""ألن يمتلئ جوف رجل قیحا حتى يريه خیر -5049

.336الصحیحة " عن أبي ھريرة.4"حم ق "صحیح"

."ألن يمنح الرجل أخاه أرضه خیر له من أن يأخذ علیھا خراجا معلوما"- 5050-1599

"حم م د ن ھـ" عن ابن عباس."صحیح"

أحدھما رأي العین ماء أبیض واآلخر "ألنا أعلم بما مع الدجال من الدجال معه نھران يجريان-5051-1600

رأي العین نار تأجج فإما أدركھن واحد منكم فلیأت النھر الذي يراه نارا ثم لیغمس ثم لیطأطئ رأسه 

فیشرب فإنه ماء بارد وإن الدجال ممسوح العین الیسرى علیھا ظفرة غلیظة مكتوب بین عینیه كافر يقرؤه 

.كل مؤمن كاتب وغیر كاتب"

.2046مختصر مسلم "حم ق د" عن حذيفة وأبي مسعود معا."صحیح"

."لئن بقیت إلى قابل ألصومن التاسع"-5052

"م ھـ" عن ابن عباس."صحیح"

."لئن عشت إن شاء هللا ألخرجن الیھود والنصارى من جزيرة العرب"-5053

حم، م، د، ھق.: 1134الصحیحة " عن عمر.2"ت ك"صحیح"

."لئن عشت إن شاء هللا ألنھیھن أن يسمى رباح ونجیح وأفلح ويسار"- 5054-1601

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وتراجع الكبرى".3وھو "لیس عند النسائي، وفي إحدى طبعات الجامع الصغیر 1

األصل "ت، د" والتصحیح من "الزيادة" و"الجامع الكبیر".2



: ت، الطحاوي.2143الصحیحة "ھـ ك" عن عمر."صحیح"- 902-ص 

لئن كنت كما قلت فكأنما تسفھم المل وال يزال معك من هللا ظھیر علیھم ما دمت على "-5055-1602

.ذلك"

.1763مختصر مسلم "م" عن أبي ھريرة."صحیح"

.افع وبركة ويسار""ألنھین أن يسمى بن- 5056-1603

: ھـ، الطحاوي، ك.2143الصحیحة "ت" عن عمر."صحیح"

."لبیك إله الحق لبیك"-5057-1604

"حم ن ھـ ك" عن أبي ھريرة. "صحیح"

: ابن خزيمة، حب، حل، ھق.1146الصحیحة 

."لبیك اللھم لبیك إنما الخیر خیر اآلخرة"-5058-1605

.2146الصحیحة "ك ھق" عن ابن عباس."حسن"

."لبیك اللھم لبیك لبیك ال شريك لك لبیك إن الحمد والنعمة لك والملك ال شريك لك"- 5059-1606

" عن ابن عمر "حم خ" عن عائشة "م د ھـ" عن جابر "ن" عن ابن مسعود 4"حم ق "صحیح"

حجة النبي صلى هللا علیه عن عمروبن معدي كرب."حم" عن ابن عباس "ع" عن أنس "طب" 

.707، مختصر مسلم 55وسلم ص 

"لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرھونا والظھر يركب بنفقته إذا كان مرھونا وعلى الذي -5060-1607

.يركب ويحلب النفقة"

: حم، خ.1409"صحیح" "د" عن أبي ھريرة. اإلرواء 

"م" عن جابر..مناسككم فإني ال أدري لعلي ال أحج بعد حجتي ھذه""لتأخذوا عني-5061

، حجة النبي صلى هللا علیه وسلم ص 1074، اإلرواء 2611، المشكاة 724مختصر مسلم "صحیح"

28.

"لتؤدن الحقوق إلى أھلھا يوم القیامة حتى يقاد للشاة-5062

"حم م خد ت" عن أبي ھريرة..ء تنطحھا"الجلحاء من الشاة القرنا- 903-ص 

.1588، الصحیحة 1837مختصر مسلم "صحیح"

"لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر أو ذراعا بذراع حتى لوسلكوا جحر ضب -5063-1608

بي ھريرة."حم ق ھـ" عن أبي سعید "ك" عن أ.لسلكتموه قالوا: الیھود والنصارى؟ قال: فمن؟"

: حم، ھـ عن أبي ھريرة. ابن 75-72، "السنة" البن أبي عاصم، 31إصالح المساجد "صحیح"

.2002عمرو، مختصر مسلم 

"لتخرج العواتق وذوات الخدور والحیض ويشھدن الخیر ودعوة المؤمنین ويعتزل الحیض -5064-1609

.المصلى"

: ھق.2407الصحیحة "خ ن ھـ" عن أم عطیة."صحیح"

."لتدخلن الجنة إال من أبى وشرد على هللا كشراد البعیر"-5065-1610

.2044الصحیحة "ك" عن أبي ھريرة."صحیح"

."لتدع الصالة في كل شھر أيام قرئھا ثم تتوضأ لكل صالة فإنما ھو عرق"- 5066-1611



.271حبیش. صحیح أبي داود "ك" عن فاطمة بنت أبي "صحیح"

"لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو أن أحدھم دخل جحر ضب لدخلتم -5067

.وحتى لوأن أحدھم جامع امرأته بالطريق لفعلتموه"

: البزار، الدوالبي.1348الصحیحة "ك" عن ابن عباس."صحیح"

.على الحوض ازدحام إبل وردت لخمس""لتزدحمن ھذه األمة -5068

: حب. 2145الصحیحة "طب" عن العرباض."حسن"

."لتستحلن طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونھا إياه"-5069- 904-ص 

: ھـ، حم، عن رجل من أصحاب 90الصحیحة "حم الضیاء" عن عبادة بن الصامت."صحیح"

علیه وسلم.النبي صلى هللا

"حم طب" عن النعمان ."لتسون لصفوفكم في صالتكم أو لیخالفن هللا بین قلوبكم"-5070-1612

بن بشیر.

.1، أبو عوانة، الطیالسي، ھق4: ق، 669صحیح أبي داود "صحیح"

.لتفتحن عصابة من المسلمین كنز آل كسرى الذي في األبیض""-5071-1613

.1999مختصر مسلم "م" عن جابر بن سمرة.یح""صح

."لتقیمن صفوفكم أو لیخالفن هللا بین وجوھكم"-5072-1614

.669صحیح أبي داود "ن" عن النعمان بن بشیر."صحیح"

مي واسم أبیه "لتمألن األرض جورا وظلما فإذا ملئت جورا وظلما يبعث هللا رجال مني اسمه اس-5073

اسم أبي فیملؤھا عدال وقسطا كما ملئت جورا وظلما فال تمنع السماء شیئا من قطرھا وال األرض شیئا 

.من نباتھا يمكث فیكم سبعا أو ثمانیا فإن أكثر فتسعا"

: عد، أبو نعیم.1529. الصحیحة 2"صحیح" "البزار طب" عن قرة المزني

لیخرجن رجل من أھل بیتي حتى يمألھا قسطا وعدال كما ملئت "لتمألن األرض ظلما وعدوانا ثم -5074

"الحارث" عن أبي سعید..ظلما وعدوانا"

. حم، حب، ك.1529، الصحیحة 647الروض النضیر "صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قلت: ولیس عندھم في صالتكم.1

د أبي سعید الخدري، أخطأ بعض رواته فقال عن قرة المزني، راجع قلت: الصواب أن الحديث من مسن2

المصدر المذكور أعاله.

"لتنقضن عرى اإلسالم عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي -5075- 905-ص 

.تلیھا فأولھن نقضا الحكم وآخرھن الصالة"

.571رغیب صحیح الت"حم حب ك" عن أبي أمامة."صحیح"



لتنتظر عدة اللیالي واأليام التي كانت تحیضھن من الشھر قبل أن يصیبھا الذي أصابھا "- 5076-1615

.فلتترك الصالة قبل ذلكم من الشھر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي"

: مالك، حم، حل.264صحیح أبي داود "د ن" عن أم سلمة."صحیح"

."لزوال الدنیا أھون على هللا من قتل رجل مسلم"-5077

. 3/202، الترغیب 439غاية المرام ن" عن ابن عمر.1"ت"صحیح"

."لزوال الدنیا أھون على هللا من قتل مؤمن بغیر حق"-5078-1616

.3/202الترغیب "ھـ" عن البراء."صحیح"

أنا حملتكم ولكن هللا حملكم وإني وهللا إن شاء هللا ال أحلف على يمین فأرى "لست- 5079-1617

.غیرھا خیرا منھا إال أتیت الذي ھوخیر وتحللتھا"

"خ" عن أبي موسى."صحیح"

."لست من الدنیا ولیست مني إني بعثت والساعة نستبق"-5080

.1275الصحیحة "الضیاء" عن أنس."صحیح"

. "لصوت أبي طلحة في الجیش خیر من ألف رجل"-5081

: ابن عساكر. 1916الصحیحة "ك" عن جابر."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصل "م" وھو خطأ فاحش، وقع فیه المنذري من قبل.1

.ة""لصوت أبي طلحة في الجیش خیر من فئ-5082- 906-ص 

: ابن سعد، حل، خط، ابن عساكر.1916الصحیحة "حم ك" عن أنس."صحیح"

.لعلك آذاك ھوامك؟ احلق رأسك وصم ثالثة أيام وأطعم ستة مساكین أو أنسك شاة""- 5083-1618

.1040اإلرواء "ق د" عن كعب بن عجرة."صحیح"

."لعلك ترزق به"-5084

.5308المشكاة "ت ك" عن أنس."صحیح"

."لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ ال حتى تذوقي عسیلته ويذوق عسیلتك"-5085-1619

.1887، اإلرواء 851مختصر مسلم "ق ن" عن عائشة."صحیح"

وھم فصلوا الصالة لوقتھا "لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصالة لغیر وقتھا فإن أدركتم-5086-1620

.وصلوا معھم واجعلوھا سبحة"

.459صحیح أبي داود "حم ن ھـ" عن ابن مسعود."صحیح"

"لعله تنفعه شفاعتي يوم القیامة فیجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبیه يغلي منه أم -5087-1621

يعني أبا طالب.دماغه"

.54الصحیحة سعید."حم ق" عن أبي "صحیح"

."لعله يخفف عنھما ما لم يیبسا"-5088-1622

.283اإلرواء "ق" عن ابن عباس."صحیح"

."لعن هللا آكل الربا وموكله وشاھده وكاتبه"-5089



بیوع: ، أحاديث ال346، غاية المرام 1336اإلرواء "حم د ت ھـ" عن ابن مسعود."صحیح"

الطیالسي، حب، ھق. 

."لعن هللا آكل الربا وموكله وشاھديه وكاتبه ھم فیه سواء"-1623-5090- 907-ص 

، أحاديث البیوع.955، مختصر مسلم 1336اإلرواء "حم م" عن جابر."صحیح"

وحاملھا والمحمولة إلیه "لعن هللا الخمر وشاربھا وساقیھا وبائعھا ومبتاعھا وعاصرھا ومعتصرھا-5091

.وآكل ثمنھا"

.1529، اإلرواء 216الروض النضیر "د ك" عن ابن عمر."صحیح"

.لعن هللا الخامشة وجھھا والشاقة جیبھا والداعیة بالويل والثبور""-5092

.2147الصحیحة "ھـ حب" عن أبي أمامة."حسن"

.اشي والمرتشي في الحكم""لعن هللا الر-5093

.2621، اإلرواء 457، غاية المرام 1/554الروض النضیر "حم ت ك" عن أبي ھريرة."صحیح"

"لعن هللا الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاھده وھم يعلمون والواصلة والمستوصلة والواشمة -5094

.1والمستوشمة والنامصة والمتنمصة"

.3/49الترغیب ابن مسعود."طب" عن"صحیح"

."لعن هللا الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل"-5095

.66/1، حجاب المرأة ص 4469المشكاة "د ك" عن أبي ھريرة."صحیح"

."لعن هللا الرجلة من النساء"-5096

. 67ب المرأة ص ، حجا4470المشكاة "د" عن عائشة."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.5104وانظر الحديث برقم 1

."لعن هللا السارق يسرق البیضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده"-5097- 908-ص 

. 1045، مختصر مسلم 2410اإلرواء "حم ق ن ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

.العقرب ما تدع المصلي وغیر المصلي اقتلوھا في الحل والحرم"لعن هللا"-5098

.547الصحیحة "ھـ" عن عائشة."صحیح"

."لعن هللا العقرب ما تدع نبیا وال غیره إال لدغتھم"-5099

.548، الصحیحة 695الروض النضیر "ھب" عن علي."صحیح"

.ھات من النساء بالرجال والمتشبھین من الرجال بالنساء"لعن هللا المتشب"-5100

: خ.67/1حجاب المرأة "حم د ت ھـ" عن ابن عباس."صحیح"

."لعن هللا المحلل والمحلل له"-5101

، 3297، 3296المشكاة " عن علي "ت ن" عن ابن مسعود "ت" عن جابر.3"حم "صحیح"



.1897اإلرواء 

."لعن هللا المختفي والمختفیة"-5102

.2148"ھق" عن عائشة. الصحیحة "صحیح"

."لعن هللا المخنثین من الرجال والمترجالت من النساء"-5103

، 237، 227، 1/225، حم 67حجاب المرأة المسلمة ص "خد ت" عن ابن عباس."صحیح"

، خ: اللباس.265

الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق "لعن هللا-5104

.هللا"

. 94، غاية المرام 1386مختصر مسلم " عن ابن مسعود.4"حم ق "صحیح"

."لعن هللا الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة"-5105- 909-ص 

.93غاية المرام عمر." عن ابن4"حم ق "صحیح"

."لعن هللا الیھود اتخذوا قبور أنبیائھم مساجد"-5106-1624

.20، 17"ن" عن أبي ھريرة. تحذير الساجد "صحیح"

"لعن هللا الیھود إن هللا حرم علیھم الشحوم فباعوھا وأكلوا ثمنھا وإن هللا إذا حرم على -5107-1625

.ھم ثمنه"قوم أكل شيء حرم علی

"حم د" عن ابن عباس. أحاديث البیوع: الشافعي، ھق، الضیاء."صحیح"

."لعن هللا الیھود والنصارى اتخذوا قبور أنبیائھم مساجد"-5108-1625

"حم" عن أسامة بن زيد "حم ق ن" عن عائشة وابن عباس معا "م" عن أبي "صحیح"

.51، 20، 16، 9حذير الساجد ، ت255مختصر مسلم ھريرة.

."لعن هللا زوارات القبور"-5109

األحاديث الضعیفة "حم ھـ ك" عن حسان بن ثابت "حم ت ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

.772، اإلرواء 1770المشكاة ،225

"لعن هللا من يسم في الوجه".-5110

جابر.- : م، د، حب2149الصحیحة "طب" عن ابن عباس."صحیح"

"طب" عن ابن عمر. "."لعن هللا من سب أصحابي-5111

عطاء مرسال.- أنس. البغوي، حل-ابن عباس. خط-: طب2340الصحیحة "حسن"

ن غیر منار "لعن هللا من لعن والديه ولعن هللا من ذبح لغیر هللا ولعن هللا من أوى محدثا ولعن هللا م-5112

.األرض"

، نقد منتصر الكتاني 1261مختصر مسلم "حم م ن" عن علي."صحیح"- 910-ص 

42.

."لعن هللا من مثل بالحیوان"-5113



"حم ق ن" عن ابن عمر."صحیح"

."لعنة هللا على الراشي والمرتشي"-5114

. 457، غاية المرام 2621اإلرواء "حم د ت ھـ" عن ابن عمرو."صحیح"

لغدوة أو روحة في سبیل هللا خیر مما تطلع علیه الشمس وتغرب ولقاب قوس في الجنة "- 5115-1627

.خیر مما تطلع علیه الشمس وتغرب"

.1182اإلرواء "خ" عن أبي ھريرة."صحیح"

وما فیھا ولقاب قوس أحدكم أو موضع قده في الجنة "لغدوة في سبیل هللا أو روحة خیر من الدنیا-5116

خیر من الدنیا وما فیھا ولو اطلعت امرأة من نساء أھل الجنة إلى األرض لمألت ما بینھما ريحا وألضاءت ما 

.بینھما ولنصیفھا على رأسھا خیر من الدنیا وما فیھا"

.1182إلرواء ، ا1076مختصر مسلم "حم ق ت ھـ" عن أنس."صحیح"

"لقد أعجبني أن تكون صالة المسلمین واحدة حتى لقد ھممت أن أبث رجاال في الدور -5117-1628

ينادون الناس لحین الصالة وحتى ھممت أن آمر رجاال يقومون على اآلطام ينادون المسلمین بحین 

.الصالة"

.523صحیح أبي داود .1"د ك" عن رجل"صحیح"

.لقد أعذر هللا إلى عبد أحیاه حتى بلغ ستین أو سبعین سنة لقد أعذر هللا إلیه""- 5118-1629

.1088الصحیحة "ك" عن أبي ھريرة."صحیح"

."لقد أمرت بالسواك حتى خفت على أسناني"- 5119-1630

. 1556الصحیحة "طس" عن ابن عباس."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كذا األصل، والصواب أن يقال: عن رجال من أصحاب النبي صلى هللا علیه وسلم. راجع المصدر المذكور 1

أعاله.

نَا لَكَ}"لقد أنزلت علي آية ھي أحب إلي من الدنیا جمیعا:-1631-5120- 911-ص  {إِنَّا فَتَحْ

یماً}إلى قوله  ظِ . {عَ

.1178مختصر مسلم "م" عن أنس."صحیح"

نَا لَكَ "لقد أنزلت علي اللیلة سورة لھي أحب إلي مما طلعت علیه الشمس:-5121-1632 {إِنَّا فَتَحْ

بِیناً} . "فَتْحاً مُ

"حم خ ت" عن عمر."صحیح"

."لقد أوتي أبو موسى مزمارا من مزامیر آل دأود"5122-1633

.1أبي موسى- : خ: فضائل القرآن، م: مسافرين1/258حل" عن أنس. حل ""صحیح"

."لقد أوتي أبو موسى من أصوات آل دأود"- 5123-1634

يشھد له ما قبله والذي بعده."محمد بن نصر" عن البراء."صحیح"

حم ن ھـ" عن أبي ھريرة "ن" ".لقد أوتي ھذا من مزامیر آل دأود. يعني أبا موسى""-5124-1635

عن عائشة.

عائشة. حم - 1149، حب 167، 6/37أبي ھريرة. حم -2244، حب 450، 2/369حم "صحیح"



بريدة. -2/192، م 359، 351، 5/349

لقد أوذيت في هللا وما يؤذى أحد وأخفت في هللا وما يخاف أحد ولقد أتت علي ثالثون من بین "-5125

.ا لي ولبالل طعام يأكله ذوكبد إال شيء يواريه إبط بالل"يوم ولیلة وم

.5253المشكاة "حم ت ھـ حب" عن أنس."صحیح"

."لقد أوصاني جبريل بالجار حتى ظننت أنه يورثه"- 5126-1636

مجمع الزوائد: طب."طس" عن زيد بن ثابت."صحیح"

.لوتابھا أھل المدينة لقبل منھم""لقد تاب توبة- 5127-1637

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.7831برقم "يا أبا موسى لقد ....".قلت: وسیأتي حديثه بلفظ: 1

.900، الصحیحة 2322، اإلرواء 3572المشكاة "د ت" عن وائل."صحیح"- 912-ص 

بین سبعین من أھل المدينة لوسعتھم وھل وجدت توبة أفضل "لقد تابت توبة لوقسمت- 5128-1638

.

.2333، اإلرواء 83أحكام الجنائز "حم م د ن" عن عمران بن حصین."صحیح"

"ن" عن أبي ھريرة.."لقد تحجرت واسعا"-5129-1639

: حم، خ، ھـ، ابن خزيمة، حب.171، اإلرواء825صحیح أبي داود "صحیح"

"لقد حظرت رحمة هللا واسعة إن هللا تعالى خلق مائة رحمة فأنزل رحمة يتعاطف بھا -5130-1640

.الخالئق جنھا وإنسھا وبھائمھا وعنده تسعة وتسعون أتقولون: ھوأضل أم بعیره؟"

.825صحیح أبي داود "حم د ك" عن جندب."صحیح"

"لقد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت علیھا لجئتكم بقطاف من قطافھا ودنت مني النار -5131-1641

حتى قلت: أي رب! وأنا فیھم؟ ورأيت امرأة تخدشھا ھرة لھا فقلت: ما شأن ھذه؟ قال: حبستھا حتى 

.ماتت جوعا ال ھي أطعمتھا وال ھي أرسلتھا تأكل من خشاش األرض"

جزء الكسوف: خ، ن." عن أسماء بنت أبي بكر."حم ھـ"صحیح"

"لقد رأيت اآلن منذ صلیت لكم: الجنة والنار ممثلتین في قبلة ھذا الجدار فلم أر كالیوم في الخیر -5132

".والشر

"خ" عن أنس."صحیح"

."لقد رأيت المالئكة تغسل حمزة"-5133

.712، اإلرواء 56أحكام الجنائز ."ابن سعد" عن الحسن مرسال"حسن"

."لقد رأيت رجال يتقلب في الجنة في شجرة قطعھا من ظھر الطريق كانت تؤذي الناس"-5134

. 1905المشكاة "م" عن أبي ھريرة."صحیح"



"لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي فسألتني عن -1642-5135- 913-ص 

من بیت المقدس لم أثبتھا فكربت كربا ما كربت مثله قط فرفعه هللا لي أنظر إلیه ما يسألوني عن أشیاء

شيء إال أنبأتھم به وقد رأيتني في جماعة من األنبیاء فإذا موسى قائم يصلي فإذا رجل جعد ضرب كأنه 

عود الثقفي وإذا من رجال شنوءة وإذا عیسى ابن مريم قائم يصلي أقرب الناس به شبھا عروة ابن مس

فحانت الصالة فأممتھم فلما فرغت من -يعني نفسه-إبراھیم قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم

.الصالة قال قائل: يا محمد! ھذا مالك صاحب النار فسلم علیه فالتفت إلیه فبدأني بالسالم"

.80مختصر مسلم "م" عن أبي ھريرة."صحیح"

سألتني عن عظیم وإنه لیسیر على من يسره هللا علیه تعبد هللا ال تشرك به شیئا "لقد- 5136-1643

وتقیم الصالة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان وتحج البیت. 

أال أدلك على أبواب الخیر؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطیئة كما يطفئ الماء النار وصالة الرجل في 

جوف اللیل. 

رك برأس األمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس األمر اإلسالم من أسلم سلم وعموده الصالة وذروة أال أخب

سنامه الجھاد. 

قال: يا نبي هللا! وإنا لمؤاخذون بما نتكلم -وأشار إلى لسانه-أال أخبرك بمالك ذلك كله؟ كف علیك ھذا

.م إال حصائد ألسنتھم"به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ! وھل يكب الناس في النار على وجوھھ

"حم ت ك ھـ ھب" عن معاذ زاد "طب ھب": "صحیح"

. "إنك لن تزال سالما ما سكت فإذا تكلمت كتب لك أو علیك"

. 413، اإلرواء 2و1إيمان ابن أبي شیبة 

"لقد طاف اللیلة بآل محمد نساء كثیر كلھن تشكو- 5137-1644

.ال تجدون أولئك خیاركم"زوجھا من الضرب وايم هللا- 914-ص 

.3261المشكاة "د ن ھـ حب ك" عن إياس الدوسي."صحیح"

على الجن لیلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم كنت -يعني سورة الرحمن-"لقد قرأتھا- 5138-1645

}كلما أتیت على قوله بَانِ ِ آالءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّ . ء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد"قالوا: وال بشي{فَبِأَيّ

ابن عمر.-: البزار، ك، البزار، ابن جرير2150الصحیحة "ت" عن جابر."حسن"

"لقد قلت بعدك أربع كلمات ثالث مرات لووزنت بما قلت منذ الیوم لوزنتھن: سبحان هللا - 5139-1646

.ه"وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات

: ابن خزيمة، ھـ.2156، الصحیحة 1902مختصر مسلم "م د" عن جويرية."صحیح"

."لقد قلت كلمة لومزجت بماء البحر لمزجته"-5140-1647

.4853"د ت" عن عائشة. المشكاة "صحیح"

على ابن عبد "لقد لقیت من قومك وكان أشد ما لقیت منھم يوم العقبة إذ عرضت نفسي -5141-1648

يالیل بن عبد كالل فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مھموم على وجھي فلم أستفق إال وأنا بقرن 

الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فیھا جبريل فناداني فقال: إن هللا قد سمع 

ه بما شئت فیھم فناداني ملك الجبال كالم قومك لك وما ردوا علیك وقد بعث إلیك ملك الجبال لتأمر

فسلم علي ثم قال يا محمد! فقال ذلك فما شئت إن شئت أطبق علیھم األخشبین قلت: بل أرجوأن 



.يخرج هللا من أصالبھم من يعبد هللا وحده ال يشرك به شیئا"

.1165مختصر مسلم "حم ق" عن عائشة."صحیح"

.ال يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بیوتھم""لقد ھممت أن آمر رج-5142

.633، الروض النضیر 326مختصر مسلم "حم م" عن ابن مسعود."صحیح"- 915-ص 

"لقد ھممت أن أرسل إلى أبي بكر وأنبه فأعھد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون ثم - 5143-1649

.ع المؤمنون"قلت: يأبى هللا ويدف

.690، الصحیحة 148أحكام الجنائز "خ" عن عائشة."صحیح"

لقد ھممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كیف يورثه وھو ال يحل له؟ كیف يستخدمه وھو "-5144-1650

.ال يحل له؟!"

.836مختصر مسلم "حم م د" عن أبي الدرداء."صحیح"

د ھممت أن أنھى عن الغیلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فال يضر أو "لق-5145

" عن جدامة بنت وھب. 4"مالك حم م .الدھم"

.243، غاية المرام835مختصر مسلم "صحیح"

."لقد ھممت أن ال أقبل ھدية إال من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي"-5146

: حم، خد، د، حب، ھق. حب، 1684، الصحیحة 3022المشكاة ن أبي ھريرة."ن" ع"صحیح"

ابن عباس.-الضیاء

"حم ك" عن المقداد بن األسود.."لقلب ابن آدم أشد انقالبا من القدر إذا استجمعت غلیانا"-5147

.المحاملي، ابن بطة226، السنة البن أبي عاصم 1772الصحیحة "صحیح"

."لقنوا موتاكم ال إله إال هللا"-5148

مختصر مسلم " عن أبي سعید "م ھـ" عن أبي ھريرة "ن" عن عائشة.4"حم م "صحیح"

. 686، اإلرواء 1114، الروض النضیر 453

شدقه "لقنوا موتاكم ال إله إال هللا فإن نفس المؤمن تخرج رشحا ونفس الكافر تخرج من- 5149-1651

.كما تخرج نفس الحمار"

. 2151الصحیحة "طب" عن ابن مسعود."حسن"

"لقنوا موتاكم ال إله إال هللا فإنه من كان آخر كالمه ال إله إال هللا عند -1652-5150- 916-ص 

.الموت دخل الجنة يوما من الدھر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه"

.687، اإلرواء 10رة. أحكام الجنائز "صحیح" "حب" عن أبي ھري

"ھق ."لقیام رجل في الصف في سبیل هللا عز وجل ساعة أفضل من عبادة ستین سنة"-5151

خط" عن عمران بن حصین.

عمران، حم، ت.-: الدارمي، عق، ك، ابن عساكر1901, 902الصحیحة "صحیح"

بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السالم وأخبرھم أن الجنة "لقیت إبراھیم لیلة أسري -5152-1653



.

.105الصحیحة "ت" عن ابن مسعود."حسن"

.األرض""لقید سوط أحدكم من الجنة خیر مما بین السماء و-5153

.1978الصحیحة "حم" عن أبي ھريرة."صحیح"

."لك بھا سبعمائة ناقة مخطومة في الجنة"- 5154-1654

.634الصحیحة "حل" عن ابن مسعود."صحیح"

."لك بھا يوم القیامة سبعمائة ناقة كلھا مخطومة"-5155

.1100مختصر مسلم "حم م ن" عن ابن مسعود."صحیح"

."لك في كل ذات كبد حرى أجر"-5156-1655

: حم، الحمیدي، 2152، الصحیحة 946صحیح الترغیب "طب" عن مخول السلمي."صحیح"

ابن عمرو. - سراقة. حم-ھـ، حب

."لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن"- 1656-5157- 917-ص 

"حم خ" عن معن بن يزيد."صحیح"

."لكم أنتم أھل السفینة ھجرتان"- 5158-1657

"ق" عن أبي موسى."صحیح"

"لكم كل عظم ذكر اسم هللا علیه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف - 5159-1658

.لدوابكم فال تستنجوا بھما فإنھما طعام إخوانكم"

.2117مختصر مسلم مسعود."م" عن ابن"صحیح"

."لكن أحسن الجھاد وأجمله حج مبرور"- 5160-1659

.981اإلرواء "خ ن" عن عائشة."صحیح"

"لكل ابن آدم حظه من الزنا فزنا العین النظر وزنا اللسان المنطق واألذنان زناھما االستماع - 5161-1660

.ش والرجالن يزنیان فزناھما المشي والفم يزني وزناه القبل"والیدان يزنیان فزناھما البط

.2370اإلرواء "د" عن أبي ھريرة."صحیح"

."لكل أمة أمین وأمین أمتي أبو عبیدة بن الجراح"- 5162-1661

.6106المشكاة "ق ن" عن أنس."صحیح"

يقولون ال قدر إن مرضوا فال تعودوھم وإن ماتوا فال "لكل أمة مجوس ومجوس أمتي الذين -5163

.تشھدوھم"

.107المشكاة "حم" عن ابن عمر."حسن"

."لكل داء دواء فإذا أصیب دواء الداء برئ بإذن هللا تعالى"-5164

. 292، غاية المرام 1467مختصر مسلم "حم م" عن جابر."صحیح"



."لكل سورة حظھا من الركوع والسجود"-5165- 918-ص 

: ابن أبي شیبة، أبو عبید.84صفة الصالة ص "حم" عن رجل."صحیح"

."لكل سھوسجدتان بعد ما يسلم"-5166

.339، اإلرواء 954صحیح أبي داود "حم د ھـ" عن ثوبان."حسن"

.القیامة""لكل غادر لواء عند استه يوم-5167

حم.0: 1690الصحیحة "م" عن أبي سعید."صحیح"

."لكل غادر لواء يعرف به يوم القیامة"-5168

: حم، 1690الصحیحة "حم ق" عن أنس "حم م" عن ابن مسعود "م" عن ابن عمر."صحیح"

ابن عمر.- خ،

."لكل غادر لواء ينصب بغدرته"-5169-1662

.1690"خ" عن ابن عمر. الصحیحة صحیح""

."لكل غادر لواء يوم القیامة يرفع له بقدر غدرته أال وال غادر أعظم غدرا من أمیر عامة"-5170-1663

"م" عن أبي سعید."صحیح"

."لكل قرن سابق"-5171

.2001الصحیحة "حل" عن أنس."صحیح"

.سابقون""لكل قرن من أمتي-5172

: الديلمي.2001الصحیحة "حل" عن ابن عمر."صحیح"

.وإن تركتي وضیعتي األنصار فاحفظوني فیھم"1"لكل نبي تركة وضیعة-5173

. 10/32مجمع الزوائد "طس" عن أنس."حسن"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والسیاق يقتضیھا كما ھو ظاھر. زيادة من "المجمع" 1

"لكل نبي دعوة دعا بھا في أمته فاستجیب له وإني أريد إن شاء هللا أن -1664-5174- 919-ص 

.أدخر دعوتي شفاعة ألمتي يوم القیامة"

.2/430"ق" عن أبي ھريرة. حم "صحیح"

.ألمتي يوم القیامة""لكل نبي دعوة قد دعا بھا في أمته وإني خبأت دعوتي شفاعة-5175

. 486، 396، 381، 2/275"حم ق" عن أبي ھريرة. حم "صحیح"

"لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني خبأت دعوتي شفاعة ألمتي يوم -5176-1666

.

.2/426، حم 95، مختصر مسلم 2223المشكاة عن أبي ھريرة."م ت ھـ" "صحیح"

."لكل نبي دعوة يدعوبھا فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة ألمتي يوم القیامة"- 5177-1667

.486، 396، 2/381حم "م" عن أبي ھريرة."صحیح"

تاھا وإني خبأت دعوتي شفاعة "لكل نبي دعوة مستجابة يدعوبھا فیستجاب له فیؤ-5178-1668

.ألمتي يوم القیامة"



"حم ق" عن أبي ھريرة."صحیح"

."لالبنة النصف والبنة االبن السدس وما بقي فلألخت"- 5179-1669

.1683اإلرواء "خ" عن ابن مسعود."صحیح"

ن أنس."م" عن أم سلمة "ھـ" ع."للبكر سبع وللثیب ثالث"-5180

: الدارمي، قط. أنس.1271األحاديث الصحیحة "صحیح"

"للتوبة باب بالمغرب مسیرة سبعین عاما ال يزال كذلك -5181

.حتى يأتي بعض آيات ربك طلوع الشمس من مغربھا"- 920-ص 

: حم، ت، ھـ.2345المشكاة "طب" عن صفوان بن عسال."حسن"

لشھید عند هللا سبع خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة "ل-5182-1670

ويحلى حلة اإليمان ويزوج اثنین وسبعین زوجة من الحور العین ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع 

ن األكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الیاقوتة منه خیر من الدنیا وما فیھا ويشفع في سبعین إنسانا م

.أھل بیته"

. 36-35أحكام الجنائز "حم ت ھـ" عن المقدام بن معدي كرب."صحیح"

."للصائم فرحتان فرحة حین يفطر وفرحة حین يلقى ربه"-5183-1671

: حم، م، حب.968صحیح الترغیب "ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

يقال له: الريان ال يدخل فیه أحد غیرھم فإذا دخل آخرھم أغلق "للصائمین باب في الجنة-5184-1672

.من دخل فیه شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا"

: حم، حل.969صحیح الترغیب "ن" عن سھل بن سعد."صحیح"

."للعبد المملوك الصالح أجران"-5185

: ق.877الصحیحة ،907مختصر مسلم "حم ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

."للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي"-5186

: حم، الطحاوي، أبو عوانة.2153الصحیحة "د" عن ابن عمرو."صحیح"

"طب" عن أم حرام."."للمائد أجر شھید وللغريق أجر شھیدين-5187

میدي، ابن معین، الدوالبي.: د، الح1194، اإلرواء 2/185الترغیب "صحیح"

"للمؤمن على المؤمن ست خصال: يعوده إذا - 5188-1673

مرض ويشھده إذا مات ويجبیه إذا دعاه ويسلم علیه إذا لقیه ويشمته إذا عطس - 921-ص 

.وينصح له إذا غاب أو شھد"

.4630المشكاة "ت ن" عن أبي ھريرة."صحیح"

. ثالثة أيام ولیالیھن وللمقیم يوم ولیلة في المسح على الخفین""للمسافر- 5189-1674

حب" عن خزيمة بن ثابت "حم تخ" عن عوف بن مالك طب عن أسامة ابن 4"حم "صحیح متواتر"

شريك والبراء بن عازب وجرير البجلي وصفوان بن عسال والمغیرة بن شعبة ويعلى بن مرة وأبي بكرة 



مر "ع" عن عمر "الدارقطني في األفراد" عن بالل "البزار" عن أبي ھريرة "طس" عن أنس وابن ع

"أبونعیم في المعرفة" عن مالك بن سعد عن ابن مريم "البأوردي" عن خالد بن عرفطة "ابن عساكر" عن 

. 145، صحیح أبي داود 139مختصر مسلم يسار "أبوبكر النیسابوري" عن عمروبن أمیة الضمري".

"للمسلم على المسلم أربع خالل: يشمته إذا عطس ويجیبه إذا دعاه ويشھده إذا مات -5190-1675

.ويعوده إذا مرض"

: خد، ع، حب.2154الصحیحة "حم ھـ ك" عن أبي مسعود."صحیح"

."للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف وال يكلف من العمل إال ما يطیق"-5191

.2172اإلرواء م ھق" عن أبي ھريرة."حم "صحیح"

"للمملوك طعامه وكسوته وال يكلف إال ما يطیق فإن كلفتموھم فأعینوھم وال تعذبوا عباد -5192-1676

".هللا خلقا أمثالكم

.2172اإلرواء "حب" عن أبي ھريرة."حسن"

."للمھاجرين إقامة بعد الصدر ثالث"-5193-1677

"م د" عن ابن الحضرمي.یح""صح

"لم أنه عن البكاء إنما نھیت عن صوتین أحمقین- 5194-1678

فاجرين صوت عند نغمة مزمار شیطان ولعب وصوت عند مصیبة خمش وجوه وشق - 922-ص 

.جیوب ورنة شیطان وإنما ھذه رحمة"

بن حمید، الضیاء.: ك، ھق، عبد 2157الصحیحة "ت" عن جابر."صحیح"

. "لم تحسدنا الیھود بشيء ما حسدونا بـ .....، التسلیم والتأمین,...."-5195

.515: صحیح الترغیب 692، 691الصحیحة "ھق" عن عائشة."صحیح"

."لم تحل الغنائم ألحد سود الرءوس من قبلكم كانت تجمع وتنزل نار من السماء فتأكلھا"-5196

: حب، الطحاوي.2155الصحیحة "ت" عن أبي ھريرة.""صحیح

."لم يبعث هللا تعالى نبیا إال بلُغةِ قومه"-5197

يشھد له القرآن."حم" عن أبي ذر."صحیح"

"."لم يبق من النبوة إال المبشرات الرؤيا الصالحة-5198

.820: ش 474الصحیحة "خ" عن أبي ھريرة."صحیح"

"لم يتكلم في المھد إال ثالثة: عیسى. -5199-1679

وكان في بني إسرائیل رجل يقال له: جريج يصلي جاءته أمه فدعته فقال: أجیبھا أو أصلي؟ فقالت: 

اللھم ال تمته حتى تريه وجوه المومسات وكان جريج في صومعة فتعرضت له امرأة فكلمته فأبى فأتت 

مكنته من نفسھا فولدت غالما فقالت: من جريج فأتوه فكسروا صومعته فأنزلوه وسبوه فتوضأ راعیا فأ

وصلى ثم أتى الغالم فقال: من أبوك يا غالم؟ قال: الراعي قالوا: نبني صومعتك من ذھب قال: ال إال من 

طین. 

اللھم اجعل ابني مثله وكانت امرأة ترضع ابنا لھا من بني إسرائیل فمر بھا رجل راكب ذو شارة فقالت: 

فترك ثديھا وأتى على الراكب فقال: 



اللھم ال تجعلني مثله ثم أقبل على ثديھا يمصه ثم مرت بأمة فقالت: اللھم ال تجعل - 923-ص 

ابني مثل ھذه فترك ثديھا وقال اللھم اجعلني مثلھا فقالت: لم ذاك؟ فقال: الراكب جبار من الجبابرة، 

.ت زنت ولم تفعل"وھذه األمة يقولون سرق

.1755مختصر مسلم "حم ق" عن أبي ھريرة."صحیح"

."لم ير للمتحابین مثل النكاح"-5200

.624الصحیحة "ھـ ك" عن ابن عباس."صحیح"

."لم يقبر نبي إال حیث يموت"-5201

. 11، 10تحذير الساجد ص "حم" عن أبي بكر."صحیح"

یمٌ}"لم يكذب إبراھیم إال ثالث كذبات: ثنتین منھن في ذات هللا قوله: -5202 قِ َ {بَلْ وقوله:{إِنِّي س

ا} ذَ مْ ھَ ُ كَبِیرُھُ وبینما ھو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة فقیل له: إن ھاھنا رجال فَعَلَه

قال: من ھذه؟ قال: أختي فأتى سارة فقال: يا معه امرأة من أحسن الناس فأرسل إلیه فسأله عنھا ف

سارة لیس على وجه األرض مؤمن غیري وغیرك وإن ھذا سألني فأخبرته أنك أختي فال تكذبیني فأرسل 

إلیھا فلما دخلت علیه ذھب يتنأولھا بیده فأخذ فقال: ادعي هللا لي وال أضرك فدعت هللا فأطلق ثم 

ل: ادعي هللا لي وال أضرك فدعت فأطلق فدعا بعض حجبته فقال: إنك تناولھا ثانیة فأخذ مثلھا أو أشد فقا

لم تأتني بإنسان! إنما أتیتني بشیطان! فأخدمھا ھاجر فأتته وھو قائم يصلي فأومأ بیده مھیا؟ قالت: رد 

.هللا كید الفاجر في نحره وأخدم ھاجر"

.1609مختصر مسلم "حم ق" عن أبي ھريرة."صحیح"

. "لم يكذب من نمى بین اثنین لیصلح"-5203

"م د" عن أم كلثوم بنت عقبة."صحیح"- 924-ص 

."لم يمنع قوم زكاة أموالھم إال منعوا القطر من السماء ولوال البھائم لم يمطروا"-5204

ك.: ھـ، ابن أبي الدنیا، الروياني،106الصحیحة "طب" عن ابن عمر"."صحیح"

"لما أصیب إخوانكم بأحد جعل هللا أرواحھم في جوف طیر خضر ترد أنھار الجنة تأكل من ثمارھا -5205

وتأوي إلى قناديل من ذھب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طیب مأكلھم ومشربھم ومقیلھم قالوا: 

لوا عند الحرب؟ فقال هللا من يبلغ إخواننا عنا أنا أحیاء في الجنة نرزق لئال يزھدوا في الجھاد وال يتك

.تعالى: أنا أبلغھم عنكم"

.3853، المشكاة 538شرح الطحاوية "حم د ك" عن ابن عباس."صحیح"

لما أغرق هللا فرعون قال: "آمنت أنه ال إله إال الذي آمنت به بنوا إسرائیل قال جبريل: يا محمد! "-5206

.ر فأدسه في فیه مخافة أن تدركه الرحمة"فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البح

"حم ت" عن ابن عباس. "صحیح"

.لما توفي آدم غسلته المالئكة بالماء وترا وألحدوا له وقالوا: ھذه سنة آدم في ولده""- 5207-1680

: طس، ابن عساكر. 2872الضعیفة "ك" عن أبي."صحیح"

آدم مسح ظھره فسقط من ظھره كل نسمة ھوخالقھا إلى يوم القیامة ثم لما خلق هللا"-5208-1681

جعل بین عیني كل إنسان منھم وبیصا من نور ثم عرضھم على آدم فقال: أي رب من ھؤالء؟ قال: ھؤالء 

ذريتك فرأى رجال منھم أعجبه نور ما بین عینیه فقال: أي رب من ھذا؟ قال: رجل من ذريتك في آخر 



داود قال: أي رب كم عمره؟ قال ستون سنة قال: فزده من عمري أربعین سنة: قال: إذن األمم يقال له 

يكتب ويختم وال 

يبدل فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت فقال: أو لم يبق من عمري أربعون سنة؟ - 925-ص 

قال: أو لم تعطھا ابنك دأود؟ فجحدت ذريته ونسي آدم فنسیت ذريته وخطئ آدم فخطئت 

"ت ك" عن أبي ھريرة..ه"ذريت

حب.- 204، السنة البن أبي عاصم 221شرح العقیدة الطحاوية "صحیح"

5209-1682-

قل: السالم علیكم قالوا: وعلیك يرحمك هللا يا آدم! اذھب إلى أولئك المالئكة إلى مأل منھم جلوس ف

السالم ورحمة هللا ثم رجع إلى ربه فقال: إن ھذه تحیتك وتحیة بنیك بینھم فقال هللا له ويداه مقبوضتان: 

اختر أيھما شئت قال: اخترت يمین ربي وكلتا يدي ربي يمین مباركة ثم بسطھا فإذا فیھا آدم وذريته 

ك فإذا كل إنسان مكتوب عمره بین عینیه فإذا فیھم رجل أضوؤھم فقال أي رب! ما ھؤالء؟ قال: ھؤالء ذريت

أو من أضوئھم قال: يا رب من ھذا؟ قال: ھذا ابنك داود وقد كتبت له عمر أربعین سنة قال يا رب زد في 

عمره قال: ذاك الذي كتبت له قال: أي رب فإني قد جعلت له من عمري ستین سنة قال: أنت وذاك ثم 

ء هللا ثم أھبط منھا فكان آدم يعد لنفسه فأتاه ملك الموت فقال له آدم: قد تعجلت قد أسكن الجنة ما شا

كتب لي ألف سنة قال بلى ولكنك جعلت البنك داود ستین سنة فجحد فجحدت ذريته ونسي فنسیت 

"ت ك" عن أبي ھريرة..ذريته فمن يومئذ أمر بالكتاب والشھود"

ابن سعد.-: حب205, 204لسنة البن أبي عاصم ، ا4662المشكاة "صحیح"

"لما خلق هللا الجنة قال لجبريل: اذھب فانظر إلیھا فذھب فنظر إلیھا ثم جاء فقال: أي رب! -5210-1683

وعزتك ال يسمع بھا أحد إال دخلھا ثم حفھا بالمكاره ثم قال: يا جبريل! اذھب فانظر إلیھا فذھب ثم نظر 

رب! وعزتك لقد خشیت أن ال يدخلھا أحد فلما خلق هللا النار قال: يا جبريل! اذھب إلیھا ثم جاء فقال: أي

فانظر إلیھا فذھب فنظر إلیھا ثم 

جاء فقال: وعزتك ال يسمع بھا أحد فیدخلھا فحفھا بالشھوات ثم قال: يا جبريل اذھب - 926-ص 

3"حم .يبقى أحد إال دخلھا"فانظر إلیھا فذھب فنظر إلیھا فقال: أي رب وعزتك لقد خشیت أن ال 

ك" عن أبي ھريرة. 

.5696، المشكاة 588شرح الطحاوية 9القائد إلى تصحیح العقائد ص "صحیح"

"لما صور هللا تعالى آدم في الجنة تركه ما شاء هللا أن يتركه فجعل إبلیس يطیف به ينظر إلیه فلما -5211

"حم م" عن أنس.."رآه أجوف عرف أنه خلق ال يتمالك

: ابن سعد، ك، البیھقي، ابن عساكر.2158، الصبحیحة 1793مختصر مسلم "صحیح"

."لما عرج بي رأيت إدريس في السماء الرابعة"- 5212-1684

.76، مختصر مسلم 2603حم "ت حب" عن أنس."صحیح"

قوم لھم أظفار من نحاس يخمشون وجھھم وصدورھم فقلت: "لما عرج بي ربي عز وجل مررت ب-5213



.من ھؤالء يا جبريل؟ قال: ھؤالء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضھم"

.533الصحیحة: "حم د" عن أنس."صحیح"

.""لما قضى هللا الخلق كتب في كتابه فھو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي-5214-1685

، مختصر 809، 808، السنة البن أبي عاصم 1629الصحیحة "حم ق" عن أبي ھريرة."صحیح"

.1923مسلم 

"لما كذبتني قريش حین أسري بي إلى بیت المقدس قمت في الحجر فجلى هللا لي بیت -5215

.المقدس فطفقت أخبرھم عن آياته وأنا أنظر إلیه"

.145عن جابر. فقه السیرة "حم ق ت ن""صحیح"

"لما نفخ في آدم الروح مارت وطارت فصارت في رأسه، -5216

.- 927-ص 

.2159الصحیحة "حب ك" عن أنس."صحیح"

وذُ "لن تقرأ شیئا أبلغ عند هللا من:-5217-1686 ُ ِ الْفَلَقِ}{قُلْ أَع . "بِرَبّ

.2164المشكاة "ن" عن عقبة بن عامر."صحیح"

."لن تنقطع الھجرة ما قوتل الكفار"-5218-1687

-: حم، الطحاوي1674الصحیحة "حم ن حب" عن عبدهللا بن وقدان السعدي."صحیح"

.1جنادة

.ھذا هللا خالق كل شيء فمن خلق هللا؟""لن يبرح الناس يتساءلون: -5219-1688

.76المشكاة "خ" عن أنس."صحیح"

."لن يبرح ھذا الدين قائما يقاتل علیه عصابة من المسلمین حتى تقوم الساعة"-5220

. 963و376الصحیحة "م" عن جابر بن سمرة."صحیح"

.األمة سیفین: سیفا منھا وسیفا من عدوھا""لن يجمع هللا تعالى على ھذه -5221

.5756المشكاة "د" عن عوف بن مالك."صحیح"

"لن يدخل أحدا عمله الجنة وال أنا إال أن يتغمدني هللا بفضل رحمته فسددوا وقاربوا وال -5222-1689

.عتب"يتمنى أحدكم الموت إما محسن فلعله يزداد خیرا وإما مسيء فلعله أن يست

.613شرح الطحاوية "ق" عن أبي ھريرة."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.1991مضى لفظه برقم 1

."لن يدخل النار رجل شھد بدرا والحديبیة"-5223- 928-ص 

.2160الصحیحة "حم" عن جابر."صحیح"

.األمة من نصف يوم""لن يعجز هللا ھذه -5224



.1643الصحیحة "د ك" عن أبي ثعلبة."صحیح"

."لن يفلح قوم ولو ا أمرھم امرأة"-5225

.2613، اإلرواء 436الضعیفة "حم خ ت ن" عن أبي بكرة."صحیح"

."لن يلج الدرجات العلى من تكھن أو استقسم أو رجع من سفر تطیرا"-5226

: تمام.1161الصحیحة "طب" عن أبي الدرداء.سن""ح

."لن يلج النار أحد شھد بدرا أو بیعة الرضوان"-5227-1690

- : حم، م2160الصحیحة "البغوي ابن قانع" عن سعد مولى حاطب بن أبي بلتعة."صحیح"

جابر.

.وقبل غروبھا""لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس-5228

.208مختصر مسلم "حم م د ن" عن عمارة بن رويبة."صحیح"

"لن ينجي أحدا منكم عمله وال أنا إال أن يتغمدني هللا برحمته ولكن سددوا وقاربوا واغدوا -5229-1691

.وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا"

.2371المشكاة "ق" عن أبي ھريرة."صحیح"

."لن يوافي عبد يوم القیامة يقول: ال إله إال هللا يبتغي بھا وجه هللا إال حرم هللا علیه النار"-5230-1692

"حم خ" عن عثمان بن مالك."صحیح"

."لن يھلك الناس حتى يعذروا من أنفسھم"-5231

. 5146المشكاة "حم د" عن رجل."صحیح"

."لواء الغادر يوم القیامة عند استه"-1693-5232- 929-ص 

ابن عمر. -: حم1690الصحیحة "الخرائطي في مسأوئ األخالق" عن معاذ."صحیح"

."لوآمن بي عشرة من الیھود آلمن بي الیھود"- 5233-1694

حم، ابن الضريس.: 2162الصحیحة "خ" عن أبي ھريرة."صحیح"

."لوأخذتم إھابھا يطھرھا الماء والقرظ"-5234-1695

ابن عباس.-: حم، قط، ھق2163الصحیحة "د ن" عن میمونة."صحیح"

."لوأخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب هللا علیكم"-5235

.900الصحیحة "ھـ" عن أبي ھريرة."حسن"

. يعني ركعتي الفجر."لوأصبحت أكثر مما أصبحت لركعتھما وأحسنتھما وأجملتھما"- 5236-1696

: حم، ھق.1143صحیح أبي داود "د" عن بالل."صحیح"

."لوأعطیتھا أخوالك كان أعظم ألجرك"-5237-1697

.530سلم ، مختصر م1935المشكاة "م" عن میمونة."صحیح"

.لو أفلت أحد من ضمة القبر ألفلت ھذا الصبي""-5238

أنس.-: طس، عد، الضیاء2164الصحیحة "طب" عن أبي أيوب."صحیح"

. "لوأمرت أحدا أن يسجد ألحد ألمرت المرأة أن تسجد لزوجھا ...."-5239-1698

.3/76، الترغیب 3255المشكاة "ھـ" عن عائشة."صحیح"

."لو أن ابن آدم ھرب من رزقه كما يھرب من الموت ألدركه رزقه كما يدركه الموت"-5240

.952الصحیحة "حل" عن جابر."حسن"



"لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أھله قال: بسم هللا اللھم جنبینا الشیطان وجنب -5241- 930-ص 

.إن قضي بینھما ولد من ذلك لم يضره الشیطان أبدا"الشیطان ما رزقتنا فإنه

: 24، آداب الزفاف ص 828، مختصر مسلم 2012اإلرواء " عن ابن عباس.4"حم ق "صحیح"

طب.

لو أن أحدكم إذا نزل منزال قال: أعوذ بكلمات هللا التامة من شر ما خلق لم يضره في ذلك المنزل "-5242

.نه"شيء حتى يرتحل م

. 8/46، م 409و378و6/377حم "ھـ" عن خولة بنت حكیم."صحیح"

."لو أن العباد لم يذنبوا لخلق هللا خلقا يذنبون ثم يستغفرون ثم يغفر لھم وھو الغفور الرحیم"-5243

.967الصحیحة "ك" عن ابن عمرو."صحیح"

ه وأھل أرضه لعذبھم وھو غیر ظالم لھم ولو رحمھم لكانت رحمته "لو أن هللا عذب أھل سموات-5244

لھم خیر من أعمالھم ولو أنفقت مثل أحد ذھبا في سبیل هللا ما قبله هللا منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم 

"حم" .أن ما أصابك لم يكن لیخطئك وما أخطأك لم يكن لیصیبك ولو مت على غیر ھذا لدخلت النار"

ثابت.عن زيد بن

شرح "حم د ھـ حب طب" عن أبي بن كعب وزيد بن ثابت وحذيفة وابن مسعود."صحیح"

.245، السنة 629الطحاوية 

"لو أن الماء الذي يكون منه الولد أھرقته على صخرة ألخرج هللا تعالى منھا ولدا ولیخلقن هللا -5245

.نفسا ھو خالقھا"

: ابن أبي عاصم، حب.337الصحیحة "حسن" "حم الضیاء" عن أنس.

."لو أن امرءا اطلع علیك بغیر إذن فحذفته بحصاة ففقأت عینه لم يكن علیك جناح"-5246

، 1428، اإلرواء 1425مختصر مسلم "حم ق" عن أبي ھريرة."صحیح"- 931-ص 

2227.

.م هللا عز وجل في النار""لو أن أھل السماء واألرض اشتركوا في دم مؤمن لكبھ-5247

.3/202، الترغیب 925الروض "ت" عن أبي سعید وأبي ھريرة معا."صحیح"

."لو أن حجرا مثل سبع خلفات ألقي عن شفیر جھنم ھوى فیھا سبعین خريفا ال يبلغ قعرھا"-5248

أبي ھريرة.- أبي أمامة. كمعاذ و-: ع، طب2865الصحیحة "ھناد" عن أنس."صحیح"

"لو أن رجال يجر على وجھه من يوم ولد إلى يوم يموت ھرما في مرضاة هللا تعالى لحقره يوم -5249

.القیامة"

.447الصحیحة "حم تخ طب" عن عتبة بن عبد."حسن"

عايشھم فكیف بمن تكون "لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنیا ألفسدت على أھل الدنیا م-5250

.طعامه؟"

: الضیاء.5683المشكاة "حم ت ن ھـ حب ك" عن ابن عباس."صحیح"

"لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدا لتزخرفت له ما بین خوافق السموات واألرض ولو أن -5251-1699



.الشمس ضوء النجوم"رجال من أھل الجنة اطلع فبدا أسأوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس

.5637المشكاة "حم ت" عن سعد."صحیح"

"لو أنكم إذا خرجتم من عندي تكونون على الحال الذي تكونون علیه لصافحتكم المالئكة بطرق -5252

.المدينة"

: حب.1965الصحیحة "ع" عن أنس."صحیح"

ى الحالة التي أنتم علیھا عندي لصافحتكم المالئكة بأكفھم "لو أنكم تكونون على كل حال عل-5253

ولزارتكم في بیوتكم ولو لم تذنبوا لجاء

"حم ت" عن أبي ھريرة.."1هللا بقوم يذنبون كي يغفر لھم- 932-ص 

: ابن المبارك، الطیالسي.967، الصحیحة 372غاية المرام "صحیح"

.ى هللا تعالى حق توكله لرزقكم كما يرزق الطیر تغدوخماصا وتروح بطانا"أنكم توكلون عل"لو-5254

: حب.310، الصحیحة 23تخريج مشكلة الفقر "حم ت ھـ ك" عن عمر."صحیح"

"لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الھدي ولجعلتھا عمرة فمن كان منكم - 5255-1700

.یجعلھا عمرة"لیس معه ھدي فلیحل ول

. 61، حجة النبي صلى هللا علیه وسلم ص 707مختصر مسلم "م د" عن جابر."صحیح"

.لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أھديت ولوال أن معي الھدي ألحللت""5256-1701

.61حجة النبي صلى هللا علیه وسلم ص "حم ق" عن جابر."صحیح"

."لو أھدي إلي كراع لقبلت ولو دعیت علیه ألجبت"-5257

.2أبي ھريرة- ، خ: ھبة512/ 2حم "حم ت حب" عن أنس."صحیح"

"لوتركنا ھذا الباب للنساء".-5258-1702

.483صحیح أبي داود "د" عن ابن عمر."صحیح"

.تقعد ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ منه"لو تعلم المرأة حق الزوج لم "-5259

: البزار.2166الصحیحة "طب" عن معاذ."صحیح"

."لو تعلمون قدر رحمة هللا التكلتم علیھا"-5260

: ابن أبي الدنیا.2167الصحیحة "البزار" عن أبي سعید."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.5243، ومضى من حديث ابن عمرو نحوه "يذنبون فیستغفرون هللا فیغفر لھم"قلت: ولفظ مسلم 1

.5268ويأتي لفظه من رواية البخاري قريبا رقم 2

."لو تعلمون ما ادخر لكم ما حزنتم على ما زوي عنكم"-5261- 933-ص 

حل.: 2168الصحیحة "حم" عن العرباض."صحیح"

"لو تعلمون ما أعلم لبكیتم كثیرا ولضحكتم قلیال ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى هللا تعالى -5262



".......... .

: حب.4354الضعیفة "طب ك ھب" عن أبي الدرداء."حسن"

."لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلیال ولبكیتم كثیرا"-5263

.479فقه السیرة ھـ" عن أنس."حم ق ت ن "صحیح"

."لو تعلمون ما في الصف األول ما كانت إال قرعة"-5264

"م ھـ" عن أبي ھريرة. "صحیح"

."لو تعلمون ما لكم عند هللا ألحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة"-5265

ل.: حم، حب، ح2169الصحیحة "ت" عن فضالة بن عبید."صحیح"

."لو جمع القرآن في إھاب ما أحرقه هللا بالنار"-5266-1703

.2140المشكاة "ھب" عن عصمة بن مالك."حسن"

."لو خرجتم إلى ذود لنا فشربتم من ألبانھا وأبوالھا"-5267-1704

: حم، أبو عبید، الطحاوي.2170الصحیحة "ھـ" عن أنس."صحیح"

."لو دعیت إلى ذراع أو كراع ألجبت ولو أھدي إلي ذراع أو كراع لقبلت"- 5268-1705

"خ" عن أبي ھريرة. خ: ھبة."صحیح"

.-يعني أبا جھل-."لو دنا مني لخطفته المالئكة عضوا عضوا"- 1706-5269- 934-ص 

.1540مختصر مسلم "حم م" عن أبي ھريرة."صحیح"

."لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة فقد أوتیت مزمارا من مزامیر آل دأود"-5270-1707

.2112مختصر مسلم .1"م" عن أبي موسى"صحیح"

."لو رجمت أحدا بغیر بینة لرجمت ھذه"-5271

.2158اإلرواء "ق" عن ابن عباس."صحیح"

.لكان صديقا نبیا""لو عاش إبراھیم -5272

"الباوردي" عن أنس "ابن عساكر" عن جابر وابن دباس وابن أبي أوفى. 

ابن عباس.-أنس. ھـ- : حم، ابن سعد، ابن عساكر3202، 220الضعیفة "صحیح"

.لو علمت أنك تنظر لطعنت بھا في عینك إنما جعل االستئذان من أجل البصر""-5273-1708

حم ق ت ن" عن سھل بن سعد.""صحیح"

."لو غفر لكم ما تأتون إلى البھائم لغفر لكم كثیر"-5274

.514الصحیحة "حم طب" عن أبي الدرداء."حسن"

"قط في األفراد حل" عن أنس.."لو قضي كان"-5275

: حم، حب، الخرائطي.353: السنة 5819المشكاة "صحیح"

"لو قلت بسم هللا لرفعتك المالئكة والناس ينظرون إلیك حتى تلج بك في - 5276-1709

"ن" عن جابر "طب" عن أبي طلحة وأنس..جوالسماء"

. 2أبي طلحة-: ھق، في "الدالئل". ابن شاھین، ك2171الصحیحة "صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.5124-5122ن حديث جمع آخر من الصحابة فانظر قلت: مضى قريبا م1



إال البیھقي فھي عنده وحده فكان على المصنف "حتى تلج بك في جو السماء"وكلھم لیس عندھم 2

أن يذكره.

."لوقلت نعم لوجبت ولو وجبت لم تقوموا بھا ولو لم تقوموا بھا عذبتم"-1710-5277- 935-ص 

.2520المشكاة "ھـ" عن أنس."صحیح"

."لوقلتھا وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفالح"-5278-1711

"م د" عن عمران بن حصین."صحیح"

."لوكان أسامة جارية لكسوته وحلیته حتى أنفقه"-5279

"حم ھـ" عن عائشة."صحیح"

."لوكان اإليمان عند الثريا لتنأوله رجال من فارس"-5280

.1017، الصحیحة 1751مختصر مسلم "ق ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

."لوكان اإليمان عند الثريا لذھب به رجل من أبناء فارس حتى يتنأوله"-5281-1712

.1751مختصر مسلم "م" عن أبي ھريرة."صحیح"

."لوكان القرآن في إھاب ما أكلته النار"-5282

.2140المشكاة "طب" عن عقبة بن عامر وعصمة بن مالك."حسن"

يعني أسارى -"لوكان المطعم بن عدي حیا ثم كلمني في ھؤالء النتنى ألطلقتھم له"-5283-1713

.-بدر

.3965المشكاة "حم خ د" عن جبیر بن مطعم."صحیح"

.ب""لوكان بعدي نبي لكان عمر بن الخطا-5284

.327"حم ت ك" عن عقبة بن عامر "طب" عن عصمة بن مالك. الصحیحة "حسن"

يعني - "لوكان ذلك ضارا ضر فارس والروم"- 5285-1714

.- الغیل- 936-ص 

.4/162، م 3188المشكاة "م" عن أسامة بن زيد."صحیح"

."لو كان شيء سابق القدر لسبقته العین"-5286

: السنة البن أبي 1252، الصحیحة 4560المشكاة "حم ت ھـ" عن أسماء بنت عمیس.صحیح""

: أبي ھريرة.310- عاصم

.لو كان شيء سابق القدر لسبقته العین وإذا استغسلتم فاغسلوا""-5287

: م.1252، 1251"صحیح" "ت" عن ابن عباس. الصحیحة 

ل البتغى إلیه ثانیا ولو كان له واديان البتغى لھما ثالثا وال يمأل جوف "لو كان البن آدم واد من ما-5288

.ابن آدم إال التراب ويتوب هللا على من تاب"

"حم ق ت" عن أنس "حم ق" عن ابن عباس "خ" عن ابن الزبیر. "ھـ" عن أبي ھريرة. "صحیح"

.14"حم" عن أبي واقد "تخ البزار" عن بريدة. تخريج مشكلة الفقر 



"لو كان البن آدم واد من نخل لتمنى مثله ثم تمنى مثله حتى يتمنى أودية وال يمأل جوف ابن آدم -5289

.إال التراب"

. 14تخريج مشكلة الفقر "حم حب" عن جابر."صحیح"

رصده كان لي مثل أحد ذھبا لسرني أن ال يمر على ثالث وعندي منه شيء إال شيء أ"لو-5290

.لدين"

.1139الصحیحة "خ" عن أبي ھريرة."صحیح"

.1"لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك"-5291

.172أحكام الجنائز "د" عن ابن عمرو."حسن"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفى.يعني والدھم المت1

."لوكانت الدنیا تعدل عند هللا جناح بعوضة ما سقى كافرا منھا شربة ماء"-5292- 937-ص 

.943الصحیحة "ت الضیاء" عن سھل بن سعد."صحیح"

."لوكانت سورة واحدة لكفت الناس"-5293-1715

حاوي، حب، ك.: الط2171, 395الصحیحة "حم د" عن أبي سعید."صحیح"

."لوكنت آمرا أحدا أن يسجد ألحد ألمرت المرأة أن تسجد لزوجھا"-5294

.1998اإلرواء "ت" عن أبي ھريرة "حم" عن معاذ "ك" عن بريدة."صحیح"

"لوكنت آمرا أحدا أن يسجد لغیر هللا ألمرت المرأة أن تسجد لزوجھا والذي نفس محمد -5295-1716

تؤدي المرأة حق ربھا حتى تؤدي حق زوجھا كله حتى لوسألھا نفسھا وھي على قتب لم بیده ال 

.تمنعه"

.3/76: الترغیب 1998اإلرواء "حم ھـ حب" عن عبدهللا بن أبي أوفى."حسن"

خلیال التخذت ابن أبي قحافة خلیال ولكن صاحبكم خلیل 1"لوكنت متخذا من أھل األرض-5296-1717

."هللا

.7/109، م 334شرح الطحاوية "م" عن ابن مسعود."صحیح"

."لوكنت متخذا من أمتي خلیال دون ربي التخذت أبا بكر خلیال ولكن أخي وصاحبي"-5297

.193فقه السیرة "حم خ" عن ابن الزبیر "خ" عن ابن عباس."صحیح"

التخذت أبا بكر خلیال ولكنه أخي وصاحبي وقد اتخذ هللا صاحبكم "لوكنت متخذا خلیال-5298-1718

.خلیال"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقعت ھذه الزيادة في األصل في الرواية اآلتیة عن ابن مسعود، وھي عند "م" في ھذه الرواية 1

فاقتضى التصحیح.



.7/108، م 6011المشكاة "م" عن ابن مسعود."صحیح"- 938-ص 

."لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم"-5299

الصحیحة "حم ك" عن أبي حدرد."صحیح"

."لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القیامة"-5300-1719

- یاء: تخ، الدارمي، البغوي، الض1200الصحیحة "حم م ھـ" عن أنس وابن عباس."صحیح"

ابن عباس.-عنھما. ابن سعد، طب

."لو لم تذنبوا لجاء هللا تعالى بقوم يذنبون لیغفر لھم"-5301

.970الصحیحة "حم" عن ابن عباس."صحیح"

."لو لم تكله ألكلتم منه ولقام بكم"- 5302-1720

.1531مختصر مسلم "م" عن جابر."صحیح"

.م تكونوا تذنبون لخفت علیكم ما ھوأكبر من ذلك العجب العجب""لو ل-5303

.658الصحیحة "حسن" "ھب" عن أنس.

لو لم يبق من الدنیا إال يوم لطول هللا ذلك الیوم حتى يبعث فیه رجل من أھل بیتي يواطئ "-5304

.اسمه اسمي واسم أبیه اسم أبي يمأل األرض قسطا وعدال كما ملئت ظلما وجورا"

.647، الروض النضیر 5452المشكاة "د" عن ابن مسعود.یح""صح

."لو لم يبق من الدھر إال يوم لبعث هللا رجال من أھل بیتي يملؤھا عدال كما ملئت جورا"-5305

.2/52الروض النضیر "حم د" عن علي."صحیح"

.ن معاذ ولقد ضم ضمة ثم روخي عنه""لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد ب-5306

: طس. 1695الصحیحة "طب" عن ابن عباس."صحیح"

."لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا ھذا الصبي"-1721-5307- 939-ص 

: طس، عد.2164"صحیح" "ع الضیاء" عن أنس. الصحیحة 

.من النبیین وأنتم حظي من األمم""لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم أنا حظكم-5308

.1589"حسن" "ھب" عن عبدهللا بن الحارث. اإلرواء 

."لوال أخشى أنھا من الصدقة ألكلتھا"-5309-1722

.1821المشكاة "صحیح" "حم ق د ن" عن أنس.

ألنصار "لوال الھجرة لكنت امرءا من األنصار ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي ا-5310-1723

.وشعبھم"

أبي -أنس. حب-: حم1768الصحیحة "ق" عن أنس "حم خ" عن أبي ھريرة."صحیح"

أبي قتادة.-أبي بن كعب. حم-عبد هللا بن زيد بن عاصم. حم، ت، ك- ھريرة. حم، ق

.مع األنصار"لوال الھجرة لكنت امرءا من األنصار ولو سلك الناس واديا أو شعبا لكنت"-5311-1724

: انظر الحديث الذي قبله.1868الصحیحة "حم ت ك" عن أبي."صحیح"

."لوال أن أشق على المؤمنین ألمرتھم بتأخیر العشاء وبالسواك عند كل صالة"-5312-1725

: أبو عوانة.36صحیح أبي داود "د ن" عن أبي ھريرة."صحیح"

."لوال أن أشق على أمتي ألمرتھم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث اللیل أو نصفه"-5313-1726



: الطحاوي، ك. 36صحیح أبي داود "حم ت ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

. - يعني العشاء نصف اللیل- "لوال أن أشق على أمتي ألمرتھم أن يصلوھا ھكذا"- 5314-1727

"م" عن ابن عمر وعائشة."حم خ ن" عن ابن عباس."صحیح"- 940-ص 

."لوال أن أشق على أمتي ألمرتھم بالسواك عند كل صالة"-5315

مختصر "مالك حم ق ت ھـ" عن أبي ھريرة "حم د ن" عن زيد بن خالد الجھني."صحیح"

.200حیح الترغیب ص70، اإلرواء 37، صحیح أبي داود 204، الضعیفة 270مسلم 

"لوال أن أشق على أمتي ألمرتھم بالسواك عند كل صالة وألخرت العشاء إلى ثلث -5316

"حم ت الضیاء" عن زيد بن خالد الجھني..اللیل"

. 37، صحیح أبي داود 390المشكاة "صحیح"

."لوال أن أشق على أمتي ألمرتھم بالسواك مع كل وضوء"-5317

، اإلرواء 201صحیح الترغیب "مالك الشافعي ھق" عن أبي ھريرة "طس" عن علي.""صحیح

.36، صحیح أبي داود 70

."لوال أن أشق على أمتي ألمرتھم عند كل صالة بوضوء ومع كل وضوء بسواك"-5318

.36، صحیح أبي داود 200"حم ن" عن أبي ھريرة. صحیح الترغیب "حسن"

"لوال أن أشق على أمتي لفرضت علیھم السواك مع الوضوء وألخرت العشاء اآلخرة إلى نصف -5319

.اللیل"

.1/101الترغیب "ك ھق" عن أبي ھريرة."صحیح"

."لوال أن الرسل ال تقتل لضربت أعناقكما"-5320

.3984، 3982ة الصحیح"حم طب" عن نعیم بن مسعود األشجعي."صحیح"

لوال أن الكالب أمة من األمم ألمرت بقتلھا فاقتلوا منھا كل أسود بھیم وما من أھل بیت "-5321-1728

.يرتبطون كلبا إال نقص من عملھم كل يوم قیراط إال كلب صید أو كلب حرث أو كلب غنم"

. 1402المشكاة "حم ت ن ھـ" عن عبدهللا بن مغفل."صحیح"

."لوال أن الكالب أمة من األمم ألمرت بقتلھا كلھا فاقتلوا منھا األسود البھیم"-5322- 941-ص 

.148غاية المرام "د ت" عن عبدهللا بن مغفل."صحیح"

"لوال أن الناس حديث عھدھم بكفر ولیس عندي من النفقة ما يقوى على بنیانه لكنت -5323-1729

.ن الحجر خمسة أذرع ولجعلت لھا بابا يدخل الناس منه وبابا يخرج منه"أدخلت فیه م

.43، الصحیحة 771مختصر مسلم "م ن" عن عائشة."صحیح"

.- يعني حمزة- "لوال أن تجد صفیة في نفسھا لتركته حتى تأكل العافیة حتى يحشر من بطونھا"-5324

: ابنب سعد، ك، ھق.60أحكام الجنائز ص "حم د ت" عن أنس."حسن"

."لوال أن ال تدافنوا لدعوت هللا أن يسمعكم عذاب القبر"-5325

زيد بن ثابت.-8/161م "حم د م ن" عن أنس."صحیح"



."لوال أن قومك حديث عھد بجاھلیة لھدمت الكعبة ولجعلت لھا بابین"- 5326-1730

.138، رفع األستار 43الصحیحة "ت ن" عن عائشة."صحیح"

"لوال أن قومك حديثوعھد بجاھلیة ألنفقت كنز الكعبة في سبیل هللا ولجعلت بابھا باألرض -5327-1731

.وألدخلت فیھا من الحجر"

.43الصحیحة "صحیح" "م" عن عائشة.

."لوال أنك رسول لضربت عنقك"-5328-1732

. 3984، 3982الصحیحة "حم د ك" عن ابن مسعود."صحیح"

."لوال أنكم تذنبون لخلق هللا خلقا يذنبون فیغفر لھم"-5329- 942-ص 

.1963الصحیحة .1"حم م ت" عن أبي أيوب"صحیح"

.أنثى زوجھا""لوال بنو إسرائیل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم ولوال حواء لم تخن-5330

.846مختصر مسلم "حم ق" عن أبي ھريرة."صحیح"

لوال حداثة عھد قومك بالكفر لنقضت البیت فبنیته على أساس إبراھیم وجعلت له خلفا "- 5331-1733

.فإن قريشا لما بنت البیت استقصرت"

.43الصحیحة "صحیح" "حم ن" عن عائشة.

"طب" عن ابن عباس..یف وسقم السقیم ألخرت صالة العتمة""لوال ضعف الضع-5332

.2أبي سعید-: حم، د، ن، ھـ، ھق448صحیح أبي داود "صحیح"

."لوال ما مضى من كتاب هللا لكان لي ولھا شأن"-5333-1734

ابن عباس.-"د ت ھـ" عن ابن عباس "ن" عن أنس. خ: تفسیر"صحیح"

ما مس الحجر من أنجاس الجاھلیة ما مسه ذوعاھة إال شفي وما على األرض شيء من "لوال-5334

.الجنة غیره"

.2/123الترغیب "ھق" عن ابن عمرو."صحیح"

."لو يعطى الناس بدعواھم الدعى ناس دماء رجال وأموالھم ولكن الیمین على المدعى علیه"-5335

. 2686، 2654، اإلرواء 1053مختصر مسلم ن ابن عباس."حم ق ھـ" ع"صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 5301، 5253، 5243انظر األحاديث: 1

قلت: وفي حديثه زيادة "شطر اللیل".2

."لو يعلم الذي يشرب وھو قائم ما في بطنه الستقاء"-5336- 943-ص 

: عب، الطحاوي.2175، 176ريرة. الصحیحة "صحیح" "ھق" عن أبي ھ

."لو يعلم المار بین يدي المصلي ماذا علیه لكان أن يقف أربعین خیرا له من أن يمر بین يديه"-5337

" عن أبي جھیم.4"مالك ق 



. 698، صحیح أبي داود 337، مختصر مسلم 65صفة الصالة ص "صحیح"

لعقوبة ما طمع في الجنة أحد ولو يعلم الكافر ما عند هللا من "لو يعلم المؤمن ما عند هللا من ا-5338

.الرحمة ما قنط من الجنة أحد"

: ق، حب.1634، الصحیحة 192"صحیح" "ت" عن أبي ھريرة. مختصر مسلم 

"لو"يعلم الناس ما في النداء والصف األول ثم لم يجدوا إال أن يستھموا علیه الستھموا ولو يعلمون -5339

.ھجیر الستبقوا إلیه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح ألتوھما ولو حبوا"ما في الت

.268"صحیح" "مالك حم ق ن" عن أبي ھريرة. مختشصر مسلم 

."لو"يعلم الناس ما في صالة العشاء وصالة الفجر ألتوھما ولو حبوا"-5340-1735

يشھد له ما قبله."صحیح" "ھـ" عن عائشة.

.س من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بلیل وحده""لو"يعلم النا-5341

.61"صحیح" "حم خ ت ھـ" عن ابن عمر. الصحیحة 

."لو"يعلم صاحب المسألة ما له فیھا لم يسأل"-5342

.792"صحیح" "طب الضیاء" عن ابن عباس. صحیح الترغیب 

إن بني إسرائیل تفرقت "لیأتین على أمتي ما أتى على بني إسرائیل حذوالنعل بالنعل ....., و-5343

على ثنتین وسبعین ملة وتفترق أمتي على ثالث وسبعین ملة كلھم في النار إال ملة واحدة ما أنا علیه 

. وأصحابي"- 944-ص 

.263، شسرح الطحاوية 171المشكاة "ت" عن ابن عمرو."حسن"

.المال؟ أمن حالل أم من حرام؟""لیأتین على الناس زمان ال يبالي المرء بما أخذ -5344

: ن، خط.3/14الترغیب "حم خ" عن أبي ھريرة."صحیح"

"لیأتین على الناس زمان يطوف الرجل فیه بالصدقة من الذھب ثم ال يجد أحدا يأخذھا منه ويرى -5345

.الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء"

.130تخريج مشكلة الفقر "ق" عن أبي موسى.صحیح""

"لیأتین ھذا الحجر يوم القیامة له عینان يبصر بھما ولسان ينطق به يشھد على من استلمه -5346

.بحق"

.2/122الترغیب "ھـ ھب" عن ابن عباس."صحیح"

.منزل حضرنا فیه الشیطان""لیأخذ كل رجل برأس راحلته فإن ھذا- 5347-1736

"حم م ن" عن أبي ھريرة."صحیح"

"لیأكل أحدكم بیمینه ولیشرب بیمینه ولیأخذ بیمینه فإن الشیطان يأكل بشماله ويشرب بشماله -5348

.ويعطي بشماله ويأخذ بشماله"

.1336الصحیحة "ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

.من أضحیته""لیأكل كل رجل -5349

"طب حل" عن ابن عباس."صحیح"

."لیؤمكم أكثركم قراءة للقرآن"-5350

. 384، 210اإلرواء "ن" عن عمروبن سلمة."صحیح"



"لیؤمن ھذا البیت جیش يغزونه حتى إذا كانوا ببیداء من األرض يخسف -5351- 945-ص 

.بھم فال يبقى إال الشريد الذي يخبر عنھم"بأوسطھم وينادي أولھم آخرھم ثم يخسف 

: تخ، ك.1924الصحیحة "حم م ن ھـ" عن حفصة."صحیح"

."لیبلغ الشاھد الغائب"-5352

.1أبي شريح-ق: حج"طب" عن وابصة."صحیح"

."لیبلغ شاھدكم غائبكم ال تصلوا بعد الفجر إال سجدتین"-5353

.478، اإلرواء 1159صحیح أبي داود "د ھـ" عن ابن عمر."صحیح"

."لیبیتن أقوام من أمتي على أكل ولھوولعب ثم لیصبحن قردة وخنازير"-5354

.1604الصحیحة "طب" عن أبي أمامة."حسن"

"حم ت ھـ" .خرة""لیتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعینه على أمر اآل-5355

عن ثوبان.

علي.-ابن عباس. حب-: حل، ك2176، الصحیحة 3/68الترغیب "صحیح"

."لیتصدق الرجل من صاع بره ولیتصدق من صاع تمره"-5356

، ابن جرير.87- 3/86م "طس" عن أبي جحیفة."صحیح"

.شق تمرة""لیتق أحدكم وجھه عن النار ولو ب-5357

عدي.-: حل تمام858صحیح الترغیب "حم" عن ابن مسعود."صحیح"

"لیتكلف أحدكم من العمل ما يطیق فإن هللا تعالى ال -5358

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.2197مضى حديثه برقم 1

.يمل حتى تملوا وقاربوا وسددوا"- 946-ص 

.1338"حل" عن عائشة. صحیح أبي داود "صحیح"

."لیتمنین أقوام لوأكثروا من السیئات الذين بدل هللا عز وجل سیئاتھم حسنات"-5359

.2177"ك" عن أبي ھريرة. الصحیحة "حسن"

"لیتمنین أقوام ولو ا ھذا األمر أنھم خروا من الثريا وأنھم لم يلوا شیئا"-5360

.1: ك361الصحیحة عن أبي ھريرة."حم" "حسن"

."لیحجن ھذا البیت ولیعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج"-5361

: ع.2430الصحیحة "حم خ" عن أبي سعید."صحیح"

."لیخرجن قوم من أمتي من النار بشفاعتي يسمون الجھنمیین"-5362

، خ: رقاق.4/434حم "ت ھـ" عن عمران بن حصین."صحیح"

"حم ."لیدخلن الجنة بشفاعة رجل لیس بنبي مثل الحیین: ربیعة ومضر إنما أقول ما أقول"-5363

طب" عن أبي أمامة.



الحسن مرسال.-: عبد هللا في "الزھد"2178الصحیحة "صحیح"

."لیدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تمیم"-5364

: تخ، 2178، الصحیحة 5601المشكاة "حم ھـ حب ك" عن عبدهللا بن أبي الجدعاء."صحیح"

ث، الدارمي، ابن خزيمة، ابن عساكر.

"لیدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا أو سبعمائة ألف، -5365

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.5486برقم وشكن ..".لیقلت: وسیأتي حديثه بلفظ: "1

متماسكون آخذ بعضھم بید بعض ال يدخل أولھم حتى يدخل آخرھم وجوھھم على - 947-ص 

.صورة القمر لیلة البدر"

"ق" عن سھل بن سعد."صحیح"

."لیدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا ال حساب علیھم وال عذاب مع كل ألف سبعون ألفا"-5366

.2179الصحیحة م" عن ثوبان."حم"صحیح"

"لیراجعھا ثم يمسكھا حتى تطھر ثم تحیض فتطھر فإن بدا له أن يطلقھا فلیطلقھا طاھرا -5367-1737

.قبل أن يمسھا فتلك العدة التي أمر هللا أن يطلق لھا النساء"

.2059اإلرواء "ق د ن ھـ" عن ابن عمر."صحیح"

ردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا رأيتھم وعرفتھم اختلجوا دوني فأقول: يا رب! "لی-5368

.أصحابي أصحابي فیقال لي: إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك"

.193شرح الطحاوية "حم ق" عن أنس وحذيفة."صحیح"

.""لیس أحد أحب إلیه المدح من هللا وال أحد أكثر معاذير من هللا-5369

المغیرة بن شعبة.-: م، الدارمي2180الصحیحة "طب" عن األسود بن سريع."صحیح"

"لیس أحد أصبر على أذى سمعه من هللا تعالى إنھم لیدعون له ولدا ويجعلون له أندادا وھو مع -5370

.ذلك يعافیھم ويرزقھم"

"ق" عن أبي موسى."صحیح"

.أحد أفضل عند هللا من مؤمن يعمر في اإلسالم لتكبیره وتحمیده وتسبیحه وتھلیله""لیس-5371

. 654الصحیحة "حم" عن طلحة."صحیح"

"لیس أحد من أمتي يعول ثالث بنات أو ثالث أخوات فیحسن إلیھن إال كن له -5372- 948-ص 

.سترا من النار"

.1, خ: أدب، م: بر243, 166, 88, 6/33حم "ھب" عن عائشة."صحیح"

."لیس الخبر كالمعاينة"-5373

.401شرح الطحاوية "طس" عن أنس "خط" عن أبي ھريرة."صحیح"

لیس الخبر كالمعاينة: إن هللا تعالى أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلق األلواح فلما "-5374

.ا ألقى األلواح فانكسرت"عاين ما صنعو

.5738المشكاة "حم طس ك" عن ابن عباس."صحیح"



."لیس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب"-5375

.5105المشكاة "حم ق" عن أبي ھريرة."صحیح"

للغووالرفث فإن سابك أحد أو جھل علیك فقل "لیس الصیام من األكل والشرب إنما الصیام من ا-5376

.إني صائم إني صائم"

: ابن خزيمة، حب.1075صحیح الترغیب "ك ھق" عن أبي ھريرة."صحیح"

."لیس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس"-5377

.16تخريج مشكلة الفقر ،563مختصر مسلم "حم ق ت ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

."لیس الفجر باألبیض المستطیل في األفق ولكنه األحمر المعترض"-5378

. 2002الصحیحة "حم" عن طلق بن علي."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.5932، 5931وسیأتي برقم: "من ابتلي من البنات ..."قلت: ولفظھم: 1

"حم ق د ت" ."لیس الكذاب بالذي يصلح بین الناس فینمي خیرا ويقول خیرا"-5379- 949-ص 

، الروض 1810"صحیح" مختصر مسلم "طب" عن شداد بن أوس.عن أم كلثوم بنت عقبة.

. 545، الصحیحة 1196النضیر 

."لیس المؤمن الذي ال يأمن جاره بوائقه"-5380

.1أبي شريح-: خ2/82الصحیحة "طب" عن طلق بن علي."صحیح"

."لیس المؤمن بالطعان وال اللعان وال الفاحش وال البذي"-5381

: ابن أبي شیبة.320الصحیحة "حم خد حب ك" عن ابن مسعود."صحیح"

."لیس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه"-5382

.4991، المشكاة 149الصحیحة "خد طب ك ھق" عن ابن عباس."صحیح"

"لیس المسكین الذي ترده األكلة واألكلتان ولكن المسكین الذي لیس له غنى ويستحي -5383-1738

.وال يسأل الناس إلحافا"

.77تخريج مشكلة الفقر "صحیح" "خ ن" عن أبي ھريرة.

على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن لیس المسكین الذي يطوف"-5384

.المسكین الذي ال يجد غنى يغنیه وال يفطن له فیتصدق علیه وال يقوم فیسأل الناس"

.77، تخريج مشكلة الفقر 562مختصر مسلم "مالك حم ق د ن" عن أبي ھريرة."صحیح"

.لواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلھا""لیس الواصل بالمكافئ ولكن ا-5385

. 408غاية المرام "حم خ د ت" عن ابن عمرو."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.7102وسیأتي برقم "وهللا ال يؤمن ...."قلت: ولفظه: 1



بعت لنسائي "لیس بك ھوان على أھلك إن شئت سبعت عندك وس-1739-5386- 950-ص 

.وإن شئت ثلثت ثم درت"

.1271الصحیحة "م د ھـ" عن أم سلمة."صحیح"

."لیس بمؤمن من ال يأمن جاره غوائله"-5387

: ابن نصر.2181الصحیحة "ك" عن أنس."حسن"

."لیس بین العبد والشرك إال ترك الصالة فإذا تركھا فقد أشرك"-5388

.567صحیح الترغیب "ھـ" عن أنس.حیح""ص

"لیس بیني وبین عیسى نبي وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة -5389-1740

والبیاض ينزل بین ممصرتین كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل فیقاتل الناس على اإلسالم فیدق الصلیب 

ة ويھلك هللا في زمانه الملل كلھا إال اإلسالم ويھلك المسیح الدجال فیمكث ويقتل الخنزير ويضع الجزي

.في األرض أربعین سنة ثم يتوفى فیصلي علیه المسلمون"

: حم.2182الصحیحة"د" عن أبي ھريرة."صحیح"

1."لیس شيء أثقل في المیزان من الخلق الحسن"-5390

. 876الصحیحة داء."حم" عن أبي الدر"صحیح"

"لیس شيء أطیع هللا تعالى فیه أعجل ثوابا من صلة الرحم ولیس شيء أعجل عقابا من البغي -5391

.وقطیعة الرحم والیمین الفاجرة تدع الديار بالقع"

.978الصحیحة "ھق" عن أبي ھريرة."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.135، 134قلت: تقدم برقم 1

."لیس شيء أكرم على هللا تعالى من الدعاء"-5392- 951-ص 

.2/270، الترغیب 2232المشكاة "حم خد ت ك" عن أبي ھريرة."حسن"

5393-.

.169روض النضیر ال"البزار" عن بريدة."حسن"

."لیس شيء خیرا من ألف مثله إال اإلنسان"-5394

: تمام.2183الصحیحة "طب الضیاء" عن سلمان."حسن"

"لیس شيء من اإلنسان إال يبلى إال عظم واحد وھو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم -5395-1741

.القیامة"

خ: تفسیر، م: فتن."ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

."لیس شيء من الجسد إال وھو يشكو ذرب اللسان"-5396

: ابن أبي الدنیا، ابن السني.535الصحیحة "ع ھب" عن أبي بكر."صحیح"

."لیس على أبیك كرب بعد الیوم"-5397

.5961المشكاة "خ" عن أنس."صحیح"

.رجل طالق فیما ال يملك وال عتاق فیما ال يملك وال بیع فیما ال يملك""لیس على ال-5398



.2184الصحیحة "حم ن" عن ابن عمرو."حسن"

."لیس على الماء جنابة"-5399

: حم.2185الصحیحة"طب" عن میمونة."صحیح"

."لیس على المختلس قطع"-5400

.2403اإلرواء " عن عبدالرحمن بن عوف."ھـ"صحیح"

."لیس على المسلم في عبده وال في فرسه صدقة"-5401

: قط، ھق. 4014، الضعیفة 504مختصر مسلم " عن أبي ھريرة.4"حم ق "صحیح"

."لیس على المنتھب وال على المختلس وال على الخائن قطع"-5402- 952-ص 

.2403اإلرواء حب" عن جابر.4"حم "صحیح"

."لیس على النساء حلق إنما على النساء التقصیر"-5403

.605الصحیحة "د" عن ابن عباس."صحیح"

"لیس على رجل نذر فیما ال يملك ولعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم -5404

.ة سوى اإلسالم كاذبا فھو كما قال ومن قذف مؤمنا بكفر فھو كقتله"القیامة ومن حلف بمل

" عن ثابت بن الضحاك.4"حم ق "صحیح"

."لیس على مسافر جمعة"-5405-1742

.594اإلرواء "طس" عن ابن عمر."صحیح"

."لیس على ولد الزنا من وزر أبويه شيء"-5406

: حم.2186الصحیحة ن عائشة."ك" ع"حسن"

."لیس علیھا غسل حتى تنزل كما أنه لیس على الرجل غسل حتى ينزل"- 5407-1743

.2187الصحیحة "ھـ" عن خولة بنت حكیم."صحیح"

"لیس علیكم في غسل میتكم غسل إذا غسلتموه فإن میتكم لیس بنجس فحسبكم أن تغسلوا -5408

.1م"أيديك

.54- 53أحكام الجنائز "ك" عن ابن عباس."صحیح"

."لیس في األوقاص شيء"-5409

.795اإلرواء "طب" عن معاذ."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زيادة من "ك".1

.سماء""لیس في الجنة شيء مما في الدنیا إال األ-5410- 953-ص 

.1: أبو نعیم، البیھقي2188الصحیحة "الضیاء" عن ابن عباس."صحیح"

."لیس في الخضروات زكاة"-5411



.801اإلرواء "قط" عن أنس وطلحة "ت ھـ" عن معاذ."صحیح"

."لیس في الخیل والرقیق زكاة إال زكاة الفطر في الرقیق"-5412

: م، قط، ھق.2189، الصحیحة 4014الضعیفة "د" عن أبي ھريرة."صحیح"

."لیس في العبد صدقة إال صدقة الفطر"-5413

: د، قط، ھق.2189، الصحیحة 4014الضعیفة "م" عن أبي ھريرة."صحیح"

."لیس في المأمومة قود"-5414

العباس.-: ھـ، ھق2190حیحة الص"ھق" عن طلحة."حسن"

."لیس في النوم تفريط إنما التفريط في الیقظة أن تؤخر صالة حتى يدخل وقت صالة أخرى"-5415

.467صحیح أبي داود "حم حب" عن أبي قتادة."صحیح"

ولیس "لیس فیما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ولیس فیما دون خمس ذود من اإلبل صدقة-5416

" عن أبي سعید.4"حم ق .فیما دون خمس أواق من الورق صدقة"

، مالك، الطیالسي، ابن أبي شیبة، الدارمي، أبو عبید، الطحاوي، ابن الجارود، 800اإلرواء "صحیح"

قط، ھق.

."لیس فیما دون خمسة أوساق من تمر وال حب صدقة"-5417-1744

: ابن الجارود، ھق.800/1اإلرواء أبي سعید."م ن" عن "صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قلت: وھو موقوف عند ثالثتھم، ولعل السیوطي إنما أورده على خالف عادته ألنه في حكم المرفوع. 1

وهللا أعلم.

ربع شيء فإذا "لیس فیما دون خمس من اإلبل صدقة ولیس في األ-1745-5418- 954-ص 

بلغت خمسا ففیھا شاة إلى أن تبلغ تسعا فإذا بلغت عشرا ففیھا شاتان إلى أن تبلغ أربع عشرة فإذا 

بلغت خمس عشرة ففیھا ثالث شیاه إلى أن تبلغ تسع عشرة فإذا بلغت عشرين ففیھا أربع شیاه إلى 

س وثالثین فإن لم تكن بنت أن تبلغ أربعا وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين ففیھا بنت مخاض إلى خم

مخاض فابن لبون ذكر فإن زادت بعیرا ففیھا بنت لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعین فإن زادت بعیرا ففیھا 

حقة إلى أن تبلغ ستین فإن زادت بعیرا ففیھا جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعین فإن زادت بعیرا ففیھا 

فیھا حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة ثم في كل بنتا لبون إلى أن تبلغ تسعین فإن زادت بعیرا ف

.خمسین حقة وفي كل أربعین بنت لبون"

.2192الصحیحة "ھـ" عن أبي سعید."صحیح"

"لیس ألحد على أحد فضل إال بالدين أو عمل صالح حسب الرجل أن يكون فاحشا بذيا بخیال -5419

.جبانا"

.1038، الصحیحة 4/33الترغیب عامر."ھب" عن عقبة بن "صحیح"

."لیس لقاتل میراث"-5420

.1671اإلرواء "ھـ" عن رجل."صحیح"

."لیس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إلیه وال يرث القاتل شیئا"-5421

.1671اإلرواء "د" عن ابن عمرو."حسن"



."لیس للقاتل من المیراث شيء"-5422

.1671اإلرواء "ھق" عن ابن عمرو."صحیح"

5423-1746-.

.1522، اإلرواء 3397المشكاة "د" عن والد أبي الملیح."صحیح"

."لیس للمرأة أن تنتھك شیئا من مالھا إال بإذن زوجھا"-5424- 955-ص 

ابن عمرو، تخ، ھـ، الطحاوي، -: حم، د، ن، تمام، ك775الصحیحة "طب" عن واثلة.یح""صح

.1عبادة بن الصامت-كعب بن مالك، حم-ابن مندة

."لیس للنساء وسط الطريق"-5425

: حب، المخلص، عد.856الصحیحة "ھب" عن أبي عمروابن حماس وأبي ھريرة."حسن"

."لیس لنا مثل السوء العائد في ھبته كالكلب يعود في قیئه"-5426-1747

.1622اإلرواء "حم خ ت ن" عن ابن عباس "عد قط" عن أبي بكر."صحیح"

."لیس لي أن أدخل بیتا مزوقا"-5427

. 3221المشكاة "حم طب" عن سفینة."صحیح"

.یام في السفر""لیس من البر الص-5428

.925: اإلرواء 1130الضعیفة "حم ق د ن" عن جابر "ھـ" عن ابن عمر."صحیح"

."لیس من البر الصیام في السفر فعلیكم برخصة هللا التي رخص لكم فاقبلوھا"- 5429-1748

.1046صحیح الترغیب "ن حب" عن جابر."صحیح"

من بلد إال سیطؤه الدجال إال مكة والمدينة ولیس نقب من أنقابھا إال علیه المالئكة "لیس - 5430-1749

.حافین تحرسھا فینزل بالسبخة فترجف المدينة بأھلھا ثالث رجفات يخرج إلیه منھا كل كافر ومنافق"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 7626رقم مرأة ...""ال يجوز القلت: وسیأتي حديث ابن عمر وبلفظ 1

.2055مختصر مسلم "ق ن" عن أنس."صحیح"- 956-ص 

"لیس من رجل ادعى لغیر أبیه وھو يعلمه إال كفر ومن ادعى ما لیس له فلیس منا ولیتبوأ مقعده -5431

رجال بالفسق وال من النار ومن دعا رجال بالكفر أو قال عدو هللا ولیس كذلك إال حار علیه وال يرمي رجل

.يرمیه بالكفر إال ارتدت علیه إن لم يكن صاحبه كذلك"

.50مختصر مسلم "حم ق" عن أبي ذر."صحیح"

"لیس من عمل يوم إال وھو يختم علیه فإذا مرض المؤمن قالت المالئكة: يا ربنا! عبدك فالن قد -5432

.حتى يبرأ أو يموت"حبسته فیقول الرب: اختموا له على مثل عمله

: ابن أبي الدنیا.2193الصحیحة "حم طب ك" عن عقبة بن عامر."صحیح"

."لیس منا من تشبه بالرجال من النساء وال من تشبه بالنساء من الرجال"-5433



.67-66حجاب المرأة ص "حم" عن ابن عمرو."صحیح"

بغیرنا ال تشبھوا بالیھود وال بالنصارى فإن تسلیم الیھود اإلشارة باألصابع "لیس منا من تشبه -5434

.وتسلیم النصارى اإلشارة باألكف"

: طس.2194الصحیحة "ت" عن ابن عمرو."حسن"

."لیس منا من تطیر وال من تطیر له أو تكھن أو تكھن له أو تسحر أو تسحر له"-5435

: البزار، طس عنه وعن 2195، الصحیحة 4/52الترغیب عن عمران بن حصین."طب" "صحیح"

علي.-ابن عباس. طس، حل

."لیس منا من حلف باألمانة ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فلیس منا"-5436

.325الصحیحة "حم حب ك" عن بريدة."صحیح"- 957-ص 

.امرأة على زوجھا أو عبدا على سیده""لیس منا من خبب -5437

.324الصحیحة .1"د ك" عن أبي ھريرة"صحیح"

."لیس منا من سلق ومن حلق ومن خرق"-5438

.771اإلرواء "د ن" عن أبي موسى."صحیح"

."لیس منا من عمل بسنة غیرنا"-5439

: طب.2194الصحیحة "فر" عن ابن عباس."حسن"

."لیس منا من غش"-5440

.1319اإلرواء "حم د ھـ ك" عن أبي ھريرة."صحیح"

"حم ق ت ن ھـ" عن ابن ."لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاھلیة"-5441

مسعود.

جارود، ھق.: ابن ال29، أحكام الجنائز ص 770اإلرواء "صحیح"

."لیس منا من لم يتغن بالقرآن"-5442

"خ" عن أبي ھريرة "حم د حب ك" عن سعد "د" عن أبي لبابة بن عبدالمنذر."ك" عن ابن "صحیح"

عباس وعن عائشة. 

: الدارمي، ابن نصر.1323، 1321، صحیح أبي داود 2/216، الترغیب 106صفة الصالة ص 

.كبیرنا ويرحم صغیرنا! ويعرف لعالمنا حقه""لیس منا من لم يجل-5443

.96صحیح الترغیب "حم ك" عن عبادة بن الصامت."حسن"

."لیس منا من لم يرحم صغیرنا ويعرف شرف كبیرنا"-5444

: خد، د، الحمیدي.98صحیح الترغیب "حم ت ك" عن ابن عمرو."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.6223برقم "من خبب ..."سیأتي أيضا بلفظ 1



"ت" عن أنس.."لیس منا من لم يرحم صغیرنا ويوقر كبیرنا"-5445- 958-ص 

ابن عباس. -حم: ت، طبابن عمرو.-: خد2196الصحیحة "صحیح"

.ى ساعة مرت بھم لم يذكروا هللا عز وجل فیھا""لیس يتحسر أھل الجنة على شيء إال عل-5446

: ابن السني، األصفھاني.2197الصحیحة "طب ھب" عن معاذ".1"أقرب للضعف"

.لیست السنة بأن ال تمطروا ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا وال تنبت األرض شیئا""-5447

.607، حب 2034مختصر مسلم "الشافعي حم م" عن أبي ھريرة."صحیح"

."لیسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شسع نعله فإنھا من المصائب"-5448

. 140الكلم الطیب "ابن السني في عمل الیوم واللیلة" عن أبي ھريرة.2"ضعیف"

."لیستغن أحدكم عن الناس بقضیب سواك"-5449-1750

ابن - : ابن أبي حاتم2198الصحیحة ن میمون بن أبي شیب مرسال."ھب" ع"صحیح"

عباس.

لیسلم الراكب على الراجل ولیسلم الراجل على القاعد ولیسلم األقل على األكثر فمن أجاب "-5450

.السالم فھو له ومن لم يجب فال شيء له"

: عب.2199حة الصحی"حم خد" عن عبدالرحمن بن شبل."صحیح"

."لیسوقن الرجل من قحطان الناس بعصا"-5451

.3أبي ھريرة- ق: فتن"طب" عن ابن عمر."صحیح"

."لیشترك النفر في الھدي"-5452

. 4/88م "ك" عن جابر."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث وھو إلى ضعفه أقرب.تردد شیخنا في صحة ھذا1

جزم شیخنا في ضعفه وطلب حذفه من "صحیح الكلم الطیب".2

.7425برقم "ال تقوم الساعة حتى يخرج رجل ...."سیأتي حديثه بلفظ 3

."لیشربن أناس من أمتي الخمر يسمونھا بغیر اسمھا"-5453- 959-ص 

.414، 91، 90الصحیحة "حم د" عن أبي مالك األشعري."صحیح"

"لیشربن أناس من أمتي الخمر يسمونھا بغیر اسمھا ويضرب على رءوسھم بالمعازف والقینات -5454

"ھـ حب طب ھب" عن أبي مالك األشعري..يخسف هللا بھم األرض ويجعل منھم قردة وخنازير"

. 91، 90الصحیحة "صحیح"

.كسل أو فتر فلیقعد""لیصل أحدكم نشاطه فإذا-5455

. 1185صحیح أبي داود "حم ق د ن ھـ" عن أنس."صحیح"

."لیصل الرجل في المسجد الذي يلیه وال يتبع المساجد"-5456

: تمام، عق.2200الصحیحة "طب" عن ابن عمر."صحیح"

عملوھا ثم يدخلھم هللا الجنة بفضل رحمته "لیصیبن ناسا سفع من النار عقوبة بذنوب-5457-1751

.فیقال لھم: الجھنمیون"



"حم خ" عن أنس."صحیح"

"الطیالسي حب" عن ."لیضع أحدكم بین يديه مثل مؤخرة الرحل وال يضره ما مر بین يديه"-5458

طلحة.

ھق، : حم، م، د، ت، ھـ،686صحیح أبي داود 63صفة الصالة "صحیح"

.لیعز المسلمین في مصائبھم المصیبة بي""-5459

.1106الصحیحة "ابن المبارك" عن القاسم مرسال."صحیح"

"لیغشین أمتي من بعدي فتن كقطع اللیل المظلم يصبح الرجل فیھا مؤمنا ويمسي كافرا يبیع -5460

.أقوام دينھم بعرض من الدنیا قلیل"

.1267الصحیحة عن ابن عمر."ك""صحیح"

."لیفرن الناس من الدجال في الجبال"-5461

.2057مختصر مسلم "حم م ت" عن أم شريك."صحیح"- 960-ص 

."لیقتلن ابن مريم الدجال بباب لد"-5462

.1النواس-8/198م "حم" عن مجمع بن جارية."صحیح"

.قرأن القرآن ناس من أمتي يمرقون من اإلسالم كما يمرق السھم من الرمیة""لی-5463

: عم، ع.2201الصحیحة "حم ھـ" عن ابن عباس."صحیح"

."لیكف أحدكم من الدنیا خادم ومركب"-5464

: الدارمي.2202الصحیحة "حم ن الضیاء" عن بريدة."حسن"

.ل منكم كزاد الراكب""لیكف الرج-5465

.4/99الترغیب "ھـ حب" عن سلمان."صحیح"

"لیكونن في أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف ولینزلن أقوام إلى جنب -5466-1752

لم علیھم علم تروح علیھم سارحتھم فیأتیھم آت لحاجته فیقولون له: ارجع إلینا غدا فیبعثھم هللا ويقع الع

.ويمسخ منھم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القیامة"

.91الصحیحة "خ د" عن أبي عامر وأبي مالك األشعري."صحیح"

"لیكونن في ھذه األمة خسف وقذف ومسخ وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القینات وضربوا -5467

.بالمعازف"

- : ت، ابن أبي الدنیا2203الصحیحة ي ذم المالھي" عن أنس."ابن أبي الدنیا ف"صحیح"

سعید بن - علي، وعن أبي ھريرة. خم-أبي أمامة. ت، ابن أبي الدنیا-عمران. حم، ابن أبي الدنیا

عبد الرحمن بن سابط مرسال.-المسیب وإبراھیم النخعي مرسال، ابن أبي الدنیا

سى وإذا ھورجل "لیلة أسري بي رأيت مو- 5468-1753

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.4166برقم "غیر الدجال أخوفني ..."قلت: مضى في حديثه الطويل بلفظ: 1



ضرب كأنه من رجال شنوءة ورأيت عیسى فإذا ھورجل ربعة أحمر كأنما خرج من - 961-ص 

ديماس. 

ورأيت إبراھیم وأنا أشبه ولده به. 

ءين في أحدھما لبن وفي اآلخر خمر فقیل لي: اشرب أيھما شئت فأخذت اللبن فشربته ثم أتیت بإنا

.فقیل لي: أصبت الفطرة أما إنك لوأخذت الخمر غوت أمتك"

.5716المشكاة "ق ن" عن أبي ھريرة."صحیح"

."لیلة أسري بي ما مررت على مأل من المالئكة إال أمروني بالحجامة"-5469

.4544المشكاة "طب" عن ابن عباس.یح""صح

لیلة الضیف حق على كل مسلم فمن أصبح الضیف بفنائه فھو له علیه دين إن شاء "- 5470-1754

.اقتضى وإن شاء ترك"

: خد، الطحاوي، تمام، ابن عساكر.2204الصحیحة "حم د ھـ" عن أبي كريمة."صحیح"

.قدر في العشر األواخر في الخامسة أو الثالثة""لیلة ال-5471

.1471الصحیحة "حم" عن معاذ."صحیح"

"لیلة القدر لیلة بلجة ال حارة وال باردة, .......... وال يرمى فیھا بنجم ومن عالمة يومھا تطلع -5472

. الشمس ال شعاع لھا"

عبادة. -: أبو موسى المديني. حم، ابن نصر4404الضعیفة"طب" عن واثلة."حسن"

"لیلة القدر لیلة سابعة أو تاسعة وعشرين إن المالئكة تلك اللیلة في األرض أكثر من عدد -5473

.الحصى"

: الطیالسي، ابن خزيمة.2205الصحیحة "حم" عن أبي ھريرة."حسن"

.شرين""لیلة القدر لیلة سبع وع-5474- 962-ص 

: حب.1471، الصحیحة 1254صحیح أبي داود "د" عن معاوية ."صحیح"

."لیلة القدر لیلة سمحة طلقة ال حارة وال باردة تصبح الشمس صبیحتھا ضعیفة حمراء"-5475

عق، أبو الضعیفة ...: ابن نصر، ابن خزيمة، البزار، "الطیالسي ھب" عن ابن عباس."صحیح"

نعیم، أبو القاسم االصبھاني، الضیاء.

"لیلیني منكم أولوا األحالم والنھى ثم الذين يلونھم ثم الذين يلونھم وال تختلفوا فتختلف قلوبكم -5476

.وإياكم وھیشات األسواق"

.678صحیح أبي داود " عن أبي مسعود.4"م "صحیح"

.لین أحدھما واألجر بینھما""لینبعث من كل رج-5477-1755

.3800المشكاة "حم م" عن أبي سعید."صحیح"

"حم" عن فیروز الديلمي.."لینتقضن اإلسالم عروة عروة"-5478

أبي أمامة.-: حم، حب، ك، ھب571صحیح الترغیب "صحیح"

ي الصالة إلى السماء أو لتخطفن "لینتھین أقوام عن رفعھم أبصارھم عند الدعاء ف-5479

"م ن" عن أبي ھريرة..أبصارھم"

: حم. 550، صحیح الترغیب 336مختصر مسلم "صحیح"



."لینتھین أقوام عن ودعھم الجمعات أو لیختمن هللا على قلوبھم ثم لیكونن من الغافلین"-5480

. 426مختصر مسلم "حم م ن ھـ" عن ابن عباس وابن عمر."صحیح"

"حم م د ."لینتھین أقوام يرفعون أبصارھم إلى السماء في الصالة أو ال ترجع إلیھم أبصارھم"-5481

ھـ" عن جابر بن سمرة.

: الدارمي، حب.552، صحیح الترغیب 846صحیح أبي داود "صحیح"

بآبائھم الذين ماتوا إنما ھم فحم جھنم أو "لینتھین أقوام يفتخرون -1756-5482- 963-ص 

لیكونن أھون على هللا من الجعل الذي يدھده الخرء بأنفه إن هللا أذھب عنكم عبیة الجاھلیة وفخرھا 

.باآلباء إنما ھو مؤمن تقي أو فاجر شقي الناس كلھم بنوآدم وآدم خلق من التراب"

: حم، د.4899المشكاة "ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

"لینصرن الرجل أخاه ظالما أو مظلوما إن كان ظالما فلینھه فإنه له نصرة وإن كان مظلوما -5483

.فلینصره"

.2449اإلرواء: "حم ق" عن جابر."صحیح"

"لیودن أھل العافیة يوم القیامة أن جلودھم قرضت بالمقاريض مما يرون من ثواب أھل -5484

"ت الضیاء" عن جابر..البالء"

: خط، ابن عساكر، طب، ابن عباس. 2206الصحیحة"حسن"

."لیودن رجل أنه خر من عند الثريا وأنه لم يل من أمر الناس شیئا"-5485

: حم.361الصحیحة "الحارث ك" عن أبي ھريرة."حسن"

.الثريا ولم يل من أمر الناس شیئا""لیوشكن رجل أن يتمنى أنه خر من - 5486-1757

: حم.361الصحیحة "ك" عن أبي ھريرة."حسن"

."لي الواجد يحل عرضه وعقوبته"-5487

. 1434، اإلرواء 2919المشكاة "حم د ن ھـ ك" عن الشريد بن سويد."حسن"

فصل في المحلى بـ "ال" من ھذا الحرف.- 964-ص 

."اللبن في المنام فطرة"-5488

.1207الصحیحة .1"البزار" عن أبي ھريرة"حسن"

."اللحد لنا والشق لغیرنا"-5489

.144أحكام الجنائز " عن ابن عباس.4""صحیح"

."اللحد لنا والشق لغیرنا من أھل الكتاب"-5490

.144أحكام الجنائز "حم" عن جرير."صحیح"

."الذي تفوته صالة العصر كأنما وتر أھله وماله"-5491

.441، صحیح أبي داود 216" عن ابن عمر. مختصر مسلم 4"صحیح" "ق 

الذي ال يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتین ال يغنیان عنه "- 5492-1758



األشعري."تخ" عن أبي عبدهللا.شیئا"

: ع، طب، ابن خزيمة.122، صفة الصالة 529صحیح الترغیب "حسن"

."الذي ال ينام حتى يوتر حازم"-5493

.2208الصحیحة "حم" عن سعد."صحیح"

."الذي يخنق نفسه يخنقھا في النار والذي يطعنھا يطعنھا في النار"- 5494-1759

أبي ھريرة. "خ" عن"صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قلت: رواه البزار عنه موقوفا علیه كما بینته في المصدر المذكور أعاله.1

."الذي يسأل من غیر حاجة كمثل الذي يلتقط الجمر"- 1760-5495- 965-ص 

.1حم، ابن خزيمة، طب: 796صحیح الترغیب "ھب" عن حبشي بن جنادة."صحیح"

."الذي يشرب في آنیة الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جھنم"-5496-1761

.1389مختصر مسلم "ق" عن أم سلمة."صحیح"

"الذي يقرأ القرآن وھو ماھر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرؤه وھو علیه شاق له -5497-1762

.أجران"

الطیالسي، الدارمي.-: ق، د1307صحیح أبي داود "حم ت" عن عائشة."صحیح"

."اللھو في ثالث: تأديب فرسك ورمیك بقوسك ومالعبتك أھلك"-5498

.315الصحیحة "القراب في فضل الرمي" عن أبي الدرداء."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.6281وسیأتي برقم "من سأل ..."بلفظ: 1

حرف المیم.- 966-ص 

. "ماء البحر طھور"-5499

.2501، 9اإلرواء "ك" عن ابن عباس."صحیح"

"ماء الرجل أبیض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعال مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن هللا وإذا عال -5500

.نثا بإذن هللا"مني المرأة مني الرجل أ

: الطحاوي.4689، الضعیفة 1963مختصر مسلم "م ن" عن ثوبان."صحیح"

."ماء الرجل غلیظ أبیض وماء المرأة رقیق أصفر فأيھما سبق أشبھه الولد"-5501

: أبو عوانة، ن.1342الصحیحة "حم م ھـ ك" عن أنس."صحیح"

.ا شرب له"ماء زمزم لم"-5502

.883، الصحیحة 1123اإلرواء "ش حم ھـ ھق" عن جابر "ھب" عن ابن عمرو."صحیح"



."ما آتاك هللا من أموال السلطان من غیر مسألة وال إشراف فكله وتموله"-5503

.2209الصحیحة "حم" عن أبي الدرداء."صحیح"

لمال من غیر مسألة وال إشراف فخذه فتموله أو تصدق به وما ال فال تتبعه "ما آتاك هللا من ھذا ا-5504

.نفسك"

: ق، الدارمي.2209الصحیحة "ن" عن عمر."صحیح"

."ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وھو يعلم به"-5505- 967-ص 

.149ة الصحیح"البزار طب" عن أنس."صحیح"

"ما اجتمع قوم ثم تفرقوا عن غیر ذكر هللا وصالة على النبي صلى هللا علیه وسلم إال قاموا عن -5506

.أنتن من جیفة"

.80الصحیحة "الطیالسي ھب الضیاء" عن جابر."صحیح"

"الحسن بن سفیان" ."ما اجتمع قوم على ذكر فتفرقوا عنه إال قیل لھم: قوموا مغفورا لكم"-5507

عن سھل ابن الحنظلیة.

أنس. -: طب، حم، طس2210الصحیحة "صحیح"

"ما اجتمع قوم فتفرقوا عن غیر ذكر هللا إال كأنما تفرقوا عن جیفة حمار وكان ذلك المجلس علیھم -5508

.حسرة"

.77الصحیحة "حم" عن أبي ھريرة."صحیح"

قوم في بیت من بیوت هللا يتلون كتاب هللا ويتدارسونه بینھم إال نزلت علیھم السكینة "ما اجتمع -5509

"د" عن أبي ھريرة..وغشیتھم الرحمة وحفتھم المالئكة وذكرھم هللا فیمن عنده"

: حم، م، ت، ھـ.1308، صحیح أبي داود 36نقد الكتاني "صحیح"

رقوا ولم يذكروا هللا ويصلوا على النبي صلى هللا علیه وسلم إال "ما اجتمع قوم في مجلس فتف-5510

.كان مجلسھم ترة علیھم يوم القیامة"

.77الصحیحة "حم حب" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ما أجد له في غزوته ھذه في الدنیا واآلخرة إال دنانیره التي سمى"-5511-1763

: حم.2211الصحیحة بن منیة."د ك" عن يعلى "صحیح"

"ما أحب أن أحدا تحول لي ذھبا يمكث عندي منه دينار فوق ثالث إال دينار -5512- 968-ص 

.أرصده لدين"

"خ" عن أبي ذر."صحیح"

"ما أحب أن أحدا عندي ذھبا فیأتي علي ثالثة وعندي منه شيء إال شيء أرصده في - 5513-1764

.قضاء دين"

أبي ذر.-: حم، ق، خط2211الصحیحة "ھـ" عن أبي ھريرة.صحیح""

."ما أحب أن أسلم على الرجل وھو يصلي ولو سلم علي لرددت علیه"-5514



.2212الصحیحة .1"الطحاوي" عن جابر"صحیح"

."ما أحب أني حكیت إنسانا وأن لي كذا وكذا"-5515

.4857المشكاة د ت" عن عائشة.""صحیح"

5516-.

.1256، الصحیحة 5022المشكاة "حم" عن أبي أمامة."حسن"

."ما أحد أعظم عندي يدا من أبي بكر واساني بنفسه وماله وأنكحني ابنته"-5517

: عد، ابن عساكر.2214حیحة "طب" عن ابن عباس. الص"حسن"

."ما أحد أكثر من الربا إال كان عاقبة أمره إلى قلة"-5518

: ك.3/52الترغیب "ھـ" عن ابن مسعود."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولو كان النبي قلت: ھو عنه موقوف، فكان يجب التنبیه علیه، بل عدم ذكره ألنه لیس من شرطه، 1

صلى هللا علیه وسلم ال يحب السالم على المصلي لبینه ألصحابه حینما كانوا يسلمون علیه في 

مسجد قباء وغیره، ويقرھم علیه.

"ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنیا وأن له ما على األرض من -1765-5519- 969-ص 

.شر مرات لما يرى من الكرامة"شيء غیر الشھید فإنه يتمنى أن يرجع فیقتل ع

"ق ت" عن أنس."صحیح"

."ما أحرز الولد أو الوالد فھو لعصبة من كان"-5520

.2213الصحیحة "حم د ھـ" عن عمر."حسن"

."ما اختلج عرق وال عین إال بذنب وما يدفع هللا عنه أكثر"-5521

.2215، الصحیحة 160الروض براء."طس الضیاء" عن ال"صحیح"

."ما أخذت الدنیا من اآلخرة إال كما أخذ المخیط غمس في البحر من مائه"-5522

.8/1561، م 4/229حم "طب" عن المستورد."صحیح"

شى "ما أخشى علیكم الفقر ولكني أخشى علیكم التكاثر وما أخشى علیكم الخطأ ولكني أخ-5523

.علیكم التعمد"

: حب، حم.2216الصحیحة "ك ھب" عن أبي ھريرة."صحیح"

كان أم ال؟ وما أدري ذا القرنین أنبیا كان أم ال؟ وما أدري الحدود كفارات 2"ما أدري أتبع أنبیا-5524-1766

.ألھلھا أم ال؟"

: ابن عبد البر، ابن عساكر.2217الصحیحة "ك ھق" عن أبي ھريرة."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بلفظ "ك".5547سیأتي لفظھما في أو ل حرف الواو، ويأتي برقم 1

، وھو الذي علیه أكثر الطرق."الیعنا"كذا في رواية الحاكم دون البیھقي وغیره، فھي عندھم بلفظ: 2



.ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجھر به""ما أذن هللا لشيء-5525- 970-ص 

.108، صفة الصالة 2111مختصر مسلم "حم ق د ن" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ما أرى األمر إال أعجل من ذلك"-5526

.5275المشكاة "ت ھـ" عن ابن عمرو."صحیح"

.ب الحمار باألسواق واعتقل الشاة فحلبھا""ما استكبر من أكل معه خادمه ورك-5527

: الديلمي.2218الصحیحة "خد ھب" عن أبي ھريرة."حسن"

."ما أسفرتم بالصبح فإنه أعظم لألجر"-5528-1767

.258، اإلرواء 3/110صحیح أبي داود "ن" عن رجال من األنصار."صحیح"

.ن اإلزار ففي النار""ما أسفل الكعبین م-5529

: حم.2037الصحیحة "خ ن" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ما أسكر كثیره فقلیله حرام"-5530

. 2375، اإلرواء 58غاية المرام "حم د ت حب" عن جابر "حم ن ھـ" عن ابن عمرو."صحیح"

."ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام"-5531

.59، غاية المرام 2376اإلرواء "حم" عن عائشة."صحیح"

."ما أصاب الحجام فاعلفوه الناضح"-5532

.1400الصحیحة "حم" عن رافع بن خديج."صحیح"

"ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فقتل- 5533-1768

.فإنه وقیذ فال تأكله"- 971-ص 

.2546اإلرواء "ق ن" عن عدي بن حاتم."صحیح"

."ما أصبحت غداة قط إال استغفرت هللا تعالى فیھا مائة مرة"-5534

.1600الصحیحة "طب" عن أبي موسى."صحیح"

"ما أطعمت زوجتك فھو لك صدقة وما أطعمت ولدك فھو لك صدقة وما أطعمت خادمك فھو لك -5535

.أطعمت نفسك فھو لك صدقة"صدقة وما

.452الصحیحة "حم طب" عن المقدام بن معد يكرب."صحیح"

-قاله لمكة-."ما أطیبك من بلد وأحبك إلي ولوال أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غیرك"- 5536-1769

.

.2724المشكاة "ت حب ك" عن ابن عباس."صحیح"

.الخضراء وال أقلت الغبراء من ذي لھجة أصدق من أبي ذر""ما أظلت-5537

.6229المشكاة "حم ت ھـ ك" عن ابن عمرو."صحیح"

"ما أظلت الخضراء وال أقلت الغبراء من ذي لھجة أصدق وال أوفى من أبي ذر شبه عیسى -5538-1770

.ابن مريم"

.6230لمشكاة ا"ت حب ك" عن أبي ذر."حسن"

."ما أظن فالنا وفالنا يعرفان من ديننا شیئا"- 5539-1771

"خ" عن عائشة. "صحیح"



."ما أعطى الرجل امرأته فھو صدقة"-5540- 972-ص 

.1024الصحیحة "حم" عن عمروبن أمیة الضمري."صحیح"

."ما أعطي أھل بیت الرفق إال نفعھم"-5541

.942الصحیحة "طب" عن ابن عمر."صحیح"

."ما أعطیكم وال أمنعكم أنا قاسم أضع حیث أمرت"-5542-1772

.3745المشكاة "خ" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ما اغبرت قدما عبد في سبیل هللا إال حرم هللا علیه النار"-5543-1773

الصحیحة . "الشیرازي في األلقاب" عن عثمان.1عبدهللا الخثعمي" عن مالك بن 4""صحیح"

جابر.- مالك بن عبد هللا، الطیالسي، حم-حم، الدارمي-عبد الرحمن بن جبر- : خ، ت، ن، حم2219

."ما أقفر من أدم بیت فیه خل"-5544

عائشة. -: ابن ماجه2220الصحیحة "طب حل" عن أم ھانئ "الحكیم" عن عائشة."حسن"

جابر.-حم

."ما أكفر رجل رجال قط إال باء بھا أحدھما"-5545

ابن -خ: أدب، م: إيمان-142, 113, 60، 47, 44, 2/18حم "حب" عن أبي سعید."صحیح"

أبي ھريرة وأبي ذر.-عمر. خ

"ما أكل أحد طعاما قط خیرا من أن يأكل من عمل يده، -5546

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھذا التخريج خطأ عجیب فلم يخرج األربعة لمالك الخثعمي ھذا الحديث وال غیره، كما شرحته في 1

المصدر المذكور أعاله.

.وإن نبي هللا داود كان يأكل من عمل يده"- 973-ص 

.163غاية المرام "حم خ" عن المقدام."صحیح"

."ما الدنیا في اآلخرة إال كما يمشي أحدكم إلى الیم فأدخل إصبعه فیه فما خرج منه فھو الدنیا"-5547

.1: م4/319ك "ك" عن المستورد."صحیح"

"ما العمل في أيام أفضل منه في عشر ذي الحجة وال الجھاد في سبیل هللا إال رجل خرج - 5548-1774

.ه فلم يرجع من ذلك بشيء"يخاطر بنفسه ومال

.880اإلرواء "خ د ت" عن ابن عباس."صحیح"

بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطھا إذا ولدت -يعني الساعة-"ما المسئول عنھا-5549-1775

رعاء األمة ربتھا فذلك من أشراطھا وإذا كانت العراة الحفاة رءوس الناس فذاك من أشراطھا وإذا تطأول

لْمُ البھم في البنیان فذاك من أشراطھا في خمس من الغیب ال يعلمھن إال هللا: هُ عِ دَ نْ َّ اللَّهَ عِ {إِن

ةِ} اعَ َّ . اآلية"الس

"ن" عن أبي ھريرة وأبي ذر معا."ھـ" عن أبي ھريرة "م د ن" عن عمر."صحیح"



."ما أمرت بتشیید المساجد"-5550

.718، المشكاة 474صحیح أبي داود "د" عن ابن عباس."صحیح"

.ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ ولو فعلت لكانت سنة""-5551

.32، صحیح أبي داود 368المشكاة "حم د ھـ" عن عائشة."حسن"

.وما نھیتكم عنه فانتھوا"2"ما أمرتكم به فخذوه،- 5552-1776

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.5522انظر الحديث 1

.3430"ذروني ..."ومضى نحوه في "فخذوا منه ما استطعتم"وفي رواية البن ماجه 2

.314، 155اإلرواء "ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"- 974-ص 

."ما أمسك علیك فكل"- 5553-1777

: ق.2546اإلرواء "ت" عن عدي بن حاتم."صحیح"

"ما أنا حملتكم ولكن هللا حملكم وإني وهللا إن شاء هللا ال أحلف على يمین فأرى غیرھا - 5554-1778

.خیرا منھا إال كفرت عن يمیني وأتیت الذي ھو خیر"

"حم ق د ن" عن أبي موسى."صحیح"

."ما أنا والدنیا وما أنا والرقم"- 5555-1779

: د.2412الصحیحة حل .1"حم" عن ابن عمر"صحیح"

."ما أنتم بأسمع لما أقول منھم غیر أنھم ال يستطیعون أن يردوا علي شیئا"- 5556-1780

.250فقه السیرة "حم ق ن" عن أنس."صحیح"

."ما أنتم بجزء من مائة ألف جزء ممن يرد علي الحوض"-5557-1781

: ابن أبي عاصم.123الصحیحة "حم د ك" عن زيد بن أرقم.""صحیح

."ما أنزل هللا داء إال أنزل له الدواء"-5558-1782

: خ.292، غاية المرام 518الصحیحة "ھـ" عن ابن مسعود"صحیح"

."ما أنزل هللا داء إال أنزل له شفاء"-5559-1783

.292غاية المرام أبي ھريرة."ھـ" عن "صحیح"

"ما أنزل هللا في التوراة وال في اإلنجیل مثل أم القرآن وھي السبع المثاني وھي -5560-1784

.مقسومة بیني وبین عبدي ولعبدي ما سأل"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بزيادة الوأوفي "وما أنا ..."على الصواب بلفظ األصل أبي ھريرة، والصحیح من الزيادة وغیرھا، وسیأتي 1

.7123أو له، وھو الصواب برقم 



: حم.2/216الترغیب "ت ن" عن أبي."صحیح"- 975-ص 

"ما أنزل هللا من السماء من بركة إال أصبح فريق من الناس بھا كافرين ينزل هللا الغیث - 5561-1785

.فیقولون: بكوكب كذا وكذا"

.4597المشكاة "م" عن أبي ھريرة."صحیح"

. "ما أنعم هللا على عبد نعمة فحمد هللا علیھا إال كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة ..."-5562

أنس.-، ابن السني، الخرائطي، الضیاء2011الضعیفة "طب" عن أبي أمامة."حسن"

."ما أنعم هللا تع-5563

: ابن السني، الخرائطي، الضیاء.2011الضعیفة "ھـ" عن أنس."صحیح"

."ما أنكر قلبك فدعه"-5564

.2221الصحیحة .1"ابن عساكر" عن عبدالرحمن بن معاوية بن خديج"صحیح"

"ما أنھر الدم وذكر اسم هللا علیه فكلوه لیس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن -5565-1786

" عن رافع بن خديج.4"حم ق .فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة"

.2529، اإلرواء 1250مختصر مسلم "صحیح"

.أمرت""ما أوتیكم من شيء وال أمنعكموه إن أنا إال خازن أضع حیث -5566

.2221الصحیحة "حم د" عن أبي ھريرة."صحیح"

"عد ابن عساكر" عن جابر.."ما أوذي أحد ما أوذيت"-5567

بريدة.- أنس. الديلمي- : حل2222الصحیحة "حسن"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسال، والحديث محمول على ما يشك فیه القلب مما النص قلت: ھو تابعي فكان ينبغي أن يقال: 1

فیه، وال فالواجب التسلیم له.

"ما أوذي أحد ما أو ذيت في هللا"-5568- 976-ص 

.2222الصحیحة "حل" عن أنس."حسن"

."ما أھل مھل قط وال كبر مكبر قط إال بشر بالجنة"-5569

.1621الصحیحة ريرة."طس" عن أبي ھ"حسن"

"ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فیتنخع أمامه؟! أيحب أن يستقبل فیتنخع في وجھه؟ -5570-1787

.- يعني في ثوبه-فإن تنخع أحدكم فلیتنخع عن يساره أو تحت قدمه فإن لم يجد فلیقل ھكذا"

.184، اإلرواء: 344مختصر مسلم "حم م ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

"ما بال أقوام جأوز بھم القتل الیوم حتى قتلوا الذرية؟ أال إن خیاركم أبناء المشركین أال ال -5571-1788

تقتلوا ذرية أال ال تقتلوا ذرية كل نسمة تولد على الفطرة فما يزال علیھا حتى يعرب عنھا لسانھا فأبواھا 

ك" عن األسود بن سريع."حم ن حب .يھودانھا أو ينصرانھا"

.1220، اإلرواء 401الصحیحة "صحیح"

"ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن -5572-1789

.سنتي فلیس مني"



.1782، اإلرواء 795مختصر مسلم "حم ق ن" عن أنس."صحیح"

."م-5573-1790

.328الصحیحة "حم ق" عن عائشة."صحیح"

"ما بال أقوام يرفعون أبصارھم إلى السماء في صالتھم؟! لینتھن عن ذلك أو لتخطفن - 5574-1791

.أبصارھم"

.847صحیح أبي داود عن أنس."حم خ د ن ھـ" "صحیح"

"ما بال الذين يرمون بأيديھم في الصالة كأنھا - 5575-1792

أذناب الخیل الشمس؟ أال يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ويسلم عن يمینه - 977-ص 

.وشماله؟"

.916صحیح أبي داود "حم د ن" عن جابر بن سمرة."صحیح"

"ما بال رجال يواصلون؟! إنكم لستم مثلي أما وهللا لومد لي الشھر لواصلت وصاال يدع - 5576-1793

.المتعمقون تعمقھم"

"حم م" عن أنس."صحیح"

"ما بعث هللا من نبي إال أنذر أمته الدجال أنذره نوح والنبیون من بعده وإنه يخرج فیكم فما - 5577-1794

ى علیكم أن ربكم لیس بأعور وإنه أعور العین الیمنى كأن عینه عنبة خفي علیكم من شأنه فلیس يخف

طافیة أال إن هللا حرم علیكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم ھذا في بلدكم ھذا في شھركم ھذا أال ھل 

.بلغت: اللھم اشھد ثالثا ويحكم! انظروا ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض"

.2457الصحیحة ابن عمر."خ" عن"صحیح"

"ما بعث هللا من نبي إال قد أنذر أمته الدجال األعور الكذاب أال وإنه أعور وإن ربكم لیس -5578-1795

.بأعور مكتوب بین عینیه كافر يقرؤه كل مؤمن"

.2457الصحیحة "حم ق د ت" عن أنس."صحیح"

ي وال استخلف من خلیفة إال كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف "ما بعث هللا من نب- 5579-1796

.وتحضه علیه وبطانة تأمره بالشر وتحضه فالمعصوم من عصمه هللا"

: الطحاوي.1641الصحیحة "حم خ ن" عن أبي سعید."صحیح"

طانتان: بطانة تأمره بالمعروف "ما بعث هللا من نبي وال كان بعده من خلیفة إال كان له ب- 5580-1797

وتنھاه عن المنكر وبطانة ال تألوه 

.خباال فمن وقي بطانة السوء فقد وقي"- 978-ص 

: خ معلقا، الطحاوي.1641الصحیحة "ن" عن أبي أيوب."صحیح"

.""ما بعث هللا نبیا إال رعى الغنم وأنا كنت أرعاھا ألھل مكة بالقراريط-5581-1798

.161، غاية المرام 70فقه السیرة "خ ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فلیس بكنز"-5582



.559الصحیحة "د" عن أم سلمة."حسن"

."ما بین السرة والركبة عورة"-5583

.271، اإلرواء 377النضیر الروض"ك" عن عبدهللا بن جعفر."حسن"

."ما بین المشرق والمغرب قبلة"-5584

.271، اإلرواء 715المشكاة "ت م ك" عن أبي ھريرة."صحیح"

"ما بین النفختین أربعون ثم ينزل هللا من السماء ماء فینبتون كما ينبت البقل ولیس من اإلنسان -5585

.: عجب الذنب منه خلق ومنه يركب يوم القیامة"شيء إال يبلى إال عظم واحد وھو

.2066مختصر مسلم "ق" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ما بین بیتي ومنبري روضة من رياض الجنة"-5586

الروض النضیر "حم ق ن" عن عبدهللا بن زيد المازني "ت" عن علي وأبي ھريرة."صحیح"

1125 .

"حم ق ت" عن ."ما بین بیتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي"-5587-1799

أبي ھريرة.

.787: مالك، ابن أبي عاصم، مختصر مسلم 731السنة "صحیح"

."ما بین خلق آدم إلى قیام الساعة أمر أكبر من الدجال"-5588

م بن عامر."حم م" عن ھشا"صحیح"- 979-ص 

."ما بین البتي المدينة حرام"-5589

"ق ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

"ما بین مصراعین من مصاريع الجنة مسیرة أربعین عاما ولیأتین علیه يوم وإنه -5590

"حم" عن معاوية بن حیدة. .لكظیظ"

عبد هللا بن -غزوان. طب، الضیاءعتبة بن-معاوية . حم-: حب، حل1698الصحیحة "صحیح"

سالم.

."ما بین منكبي الكافر في النار مسیرة ثالثة أيام للراكب المسرع"-5591

.1983مختصر مسلم "ق" عن أبي ھريرة."صحیح"

ريق "ما بین ناحیتي حوضي كما بین صنعاء والمدينة أو كما بین المدينة وعمان ترى فیه أبا-5592-1800

.الذھب والفضة كعدد نجوم السماء أو أكثر"

: ت.714السنة البن أبي عاصم "حم م ھـ" عن أنس."صحیح"

ما تأمرني؟! تأمرني أن آمره أن يدع يده في فیك تقضمھا كما يقضم الفحل؟! ادفع يدك "-5593-1801

.حتى يعضھا ثم انتزعھا"

.1029مختصر مسلم صین."م" عن عمران بن ح"صحیح"

."ما تحاب اثنان في هللا تعالى إال كان أفضلھما أشدھما حبا لصاحبه"-5594

.450الصحیحة "خد حب ك" عن أنس."صحیح"

."ما تحت الكعبین من اإلزار ففي النار"-5595-1802

عائشة "طب" عن ابن "ن" عن أبي ھريرة "حم طب" عن سمرة "حم" عن"صحیح"

: حم، خ.2037الصحیحة عباس.



"ما ترفع إبل الحاج رجال وال تضع يدا إال كتب هللا تعالى له بھا حسنة أو محا عنه -5596- 980-ص 

.سیئة أو رفعه بھا درجة"

: البزار، حب.130-2/129الترغیب "ھب" عن ابن عمر."حسن"

.عدي فتنة أضر على الرجال من النساء""ما تركت ب-5597

.2067مختصر مسلم "حم ق ت ن ھـ" عن أسامة."صحیح"

"ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ إن علیا مني وأنا منه وھو -5598-1803

. ولي كل مؤمن بعدي"

: ن: خصائص. حب.2223الصحیحة "ت ك" عن عمران بن حصین."صحیح"

"ما تستقل الشمس فیبقى شيء من خلق هللا إال سبح هللا بحمده إال ما كان من الشیاطین -5599

.وأغبیاء بني آدم"

.2224الصحیحة "ابن السني حل" عن عمروبن عبسة"."حسن"

الطیب إال أخذھا الرحمن بیمینه وإن كانت "ما تصدق أحد بصدقة من طیب وال يقبل هللا إال -5600-1804

.تمرة فتربوفي كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصیله"

: حم نحوه.849صحیح الترغیب "ت ن ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

.لي""ما تقولون؟ إن كان أمر دنیاكم فشأنكم وإن كان أمر دينكم فإ-5601-1805

.2225الصحیحة "حم" عن أبي قتادة."صحیح"

ما تقولون في الشھید فیكم؟ قالوا: القتل في سبیل هللا قال: إن شھداء أمتي إذن لقلیل "-5602-1806

من قتل في سبیل هللا فھو شھید ومن مات في سبیل هللا فھو شھید والمبطون شھید والمطعون شھید 

.والغرق شھید"

: حم، م.36أحكام الجنائز ص "ھـ" عن أبي ھريرة.حیح""ص

."ما تواد اثنان في هللا فیفرق بینھما إال بذنب يحدثه أحدھما"-5603- 981-ص 

.637الصحیحة "خد" عن أنس."صحیح"

ن يخرج من بیته كما ما توطن رجل مسلم المساجد للصالة والذكر إال تبشبش هللا له من حی"-5604

"ھـ ك" عن أبي ھريرة..يتبشبش أھل الغائب بغائبھم إذا قدم علیھم"

: الطیالسي، حم، ھـ، ابن خزيمة، حب.325و301صحیح الترغیب "حسن"

."ما توفى هللا نبیا قط إال دفن حیث يقبض روحه"- 5605-1807

.137أحكام الجنائز مرسال."ابن سعد" عن ابن أبي ملیكة"صحیح"

."ما جعل هللا منیة عبد بأرض إال جعل له فیھا حاجة"- 5606-1808

.1222الصحیحة "طب الضیاء" عن أسامة بن زيد."صحیح"

ء "ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا هللا تعالى فیه ولم يصلوا على نبیھم إال كان علیھم ترة فإن شا-5607

.عذبھم وإن شاء غفر لھم"

.74الصحیحة "ت ھـ" عن أبي ھريرة وأبي سعید."صحیح"



"ما جلس قوم يذكرون هللا إال حفتھم المالئكة وغشیتھم الرحمة ونزلت علیھم السكینة -5608-1809

.وذكرھم هللا فیمن عنده"

.8/711م "حب" عن أبي سعید وأبي ھريرة معا."صحیح"

."ما جلس قوم يذكرون هللا تعالى إال ناداھم مناد من السماء: قوموا مغفورا لكم"-5609

.2210الصحیحة "حم الضیاء" عن أنس."صحیح"

"ما جلس قوم يذكرون هللا تعالى فیقومون حتى يقال لھم:-5610

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.6577برقم "من نفس عن مؤمن ...."لت: وتأتي روايته بلفظ: ق1

.قوموا قد غفر هللا لكم ذنوبكم وبدلت سیئاتكم حسنات"- 982-ص 

.2210الصحیحة "طب ھب الضیاء" عن سھل بن حنظلة."صحیح"

."ما حاك في صدرك فدعه"-5611

.2230حیحة الص"طب" عن أبي أمامة."صحیح"

.ما حبست الشمس على بشر قط إال على يوشع بن نون لیالي سار إلى بیت المقدس""-5612

: حم، ابن عساكر.2226الصحیحة "خط" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ما حسدتكم الیھود على شيء ما حسدتكم على السالم والتأمین"-5613

.515صحیح الترغیب "حم ھـ" عن عائشة."صحیح"

."ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فیه يبیت لیلتین إال ووصیته مكتوبة عنده"-5614

.1652اإلرواء " عن ابن عمر.4"مالك حم ق "صحیح"

."ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فیه يبیت ثالث لیال إال ووصیته عنده مكتوبة"-5615-1810

"م ن" عن ابن عمر.حیح""ص

.رھج في سبیل هللا إال حرم هللا علیه النار"1"ما خالط قلب امرئ مسلم-5616

.2227الصحیحة "حم" عن عائشة."صحیح"

"طس" عن عائشة.."ما خرج رجل من بیته يطلب علما إال سھل هللا له طريقا إلى الجنة"-5617

: د، ھـ، حب أبي الدرداء.67. صحیح الترغیب 2أبي ھريرة- 8/71م "صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سقطت من األصل تبعا ألصله، فاستدركتھا من "حم".1

.6577برقم "من نفس ..."قلت: وھو طرف حديث يأتي بتمامه بلفظ 2

.النار""ما خلف الكعبین ففي-1811-5618- 983-ص 

.2037الصحیحة "طب" عن ابن عمر."صحیح"



."ما خیر عمار بین أمرين إال اختار أرشدھما"-5619

: حم، ھـ.833، الصحیحة 2236المشكاة "ت ك" عن عائشة."حسن"

.ف لدينه""ما ذئبان جائعان أرسال في غنم بأفسد لھا من حرص المرء على المال والشر-5620

.7- 5الروض النضیر "حم ت" عن كعب بن مالك."صحیح"

."ما رأيت في الخیر والشر كالیوم قط إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتھما وراء الحائط"-5621

جزء الكسوف."خ" عن أنس."صحیح"

.جنة نام طالبھا""ما رأيت مثل النار نام ھاربھا وال مثل ال-5622

. 953الصحیحة "ت" عن أبي ھريرة "طس" عن أنس."حسن"

."ما رأيت منظرا قط إال والقبر أفظع منه"-5623

.132المشكاة "ت ھـ ك" عن أبي ھريرة."حسن"

قل فشھادة امرأتین "ما رأيت من ناقصات عقل وال دين أغلب لذي لب منكن أما نقصان الع- 5624-1812

.بشھادة رجل وأما نقصان الدين فإن إحداكن تفطر رمضان وتقیم أياما ال تصلي"

، د: سنة.1/61، م 67- 2/66حم "د" عن ابن عمر."صحیح"

."ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا"-5625-1813

: خ.1512اإلرواء "د" عن أنس."صحیح"

."ما رزق عبد خیرا له وال أوسع من الصبر"-5626

.448الصحیحة "ك" عن أبي ھريرة."صحیح"

"ما زال بكم الذي رأيت من صنیعكم حتى - 5627-1814

خشیت أن يكتب علیكم ولو كتب علیكم ما قمتم به فصلوا أيھا الناس في بیوتكم فإن - 984-ص 

.الصالة المكتوبة"أفضل صالة المرء في بیته إال

.443، اإلرواء 374مختصر مسلم "حم ق ن" عن زيد بن ثابت."صحیح"

."ما زال جبريل يوصیني بالجار حتى ظننت أنه سیورثه"-5628

، اإلرواء 1780مختصر مسلم " عن عائشة.4"حم ق د ت" عن ابن عمر "حم ق "صحیح"

891.

.لت أكلة خیبر تعأودني كل عام حتى كان ھذا أوان قطع أبھري""ما زا-5629

عائشة.-خ: الوفاة"ابن السني أبو نعیم في الطب" عن أبي ھريرة."صحیح"

"ما سأل رجل مسلم هللا الجنة ثالثا إال قالت الجنة: اللھم أدخله الجنة وال استجار رجل -5630-1815

.ثا إال قالت النار: اللھم أجره مني"مسلم هللا من النار ثال

.4/222الترغیب "حم ھـ حب ك" عن أنس."صحیح"

"ما شأنكم تشیرون بأيديكم كأنھا أذناب خیل شمس؟! إذا سلم أحدكم فلیلتفت إلى - 5631-1816

.أصحابه وال يومئ بیده"

.918، صحیح أبي داود 311مختصر مسلم "م ن" عن جابر بن سمرة."صحیح"

"ما شيء أثقل في میزان المؤمن يوم القیامة من خلق حسن فإن هللا تعالى يبغض -5632-1817

.البذي"1الفاحش

: طب.876الصحیحة "ت" عن أبي الدرداء."صحیح"



."ما ضل قوم بعد ھدى كانوا علیه إال أوتوا الجدل"-5633

.137: صحیح الترغیب 180المشكاة ت ھـ ك" عن أبي أمامة."حم "حسن"

"ما ظھر في قوم الربا والزنا إال أحلوا بأنفسھم عقاب-5634

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصل "الفاجر" تبعا ألصله، والتصحیح من "ت" وغیره.1

.هللا"- 985-ص 

ابن عباس.-، ع، ك3/51الترغیب عود."حم" عن ابن مس"حسن"

"د" عن .ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبین لیوم الجمعة سوى ثوبي مھنته""-5635

يوسف بن عبدهللا بن سالم "ھـ" عن عائشة. 

.989، صحیح أبي داود 76، غاية المرام 1389المشكاة "صحیح"

"ما على - 5636-1818

.خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر"

.2/249الترغیب "حم ت" عن ابن عمرو."صحیح"

ثلھا ما لم "ما على األرض مسلم يدعوهللا بدعوة إال آتاه هللا إياھا أو صرف عنه من السوء م-5637-1819

.يدع بإثم أو قطیعة رحم ما لم يعجل يقول: قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي"

.2/271، الترغیب 2259المشكاة "ت" عن عبادة بن الصامت."حسن"

"ما على األرض من نفس تموت ولھا عند هللا خیر تحب أن ترجع إلیكم ولھا الدنیا إال القتیل -5638-1820

.هللا فإنه يحب أن يرجع فیقتل مرة أخرى لما يرى من ثواب هللا له"في سبیل

أنس.-: الدارمي2228الصحیحة "حم ن" عن عبادة بن الصامت."صحیح"

.يأتي علیھا مائة سنة"- 1يعني الیوم- ما على األرض نفس منفوسة"-5639-1821

.7/188م "ت" عن جابر."صحیح"

."ما على األرض يمین أحلف علیھا فأرى غیرھا خیرا منھا إال أتیته"- 5640-1822

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"ما من ، وسیأتي من رواية الشسیخین بلفظ: 871زيادة من "ت" و"م" أيضا، ويوضحه الحديث المتقدم 1

.5795برقم نفس ..."

.1، ق: أيمان5/398حم ن أبي موسى."ن" ع"صحیح"- 986-ص 

"حم د ن ھـ ك" عن عباد بن ."2"ما علمته إذ كان جاھال وال أطعمته إذ كان ساغبا-5641-1823

شرحبیل.

: ابن سعد، ھق.2229الصحیحة "صحیح"



."ما علیھا لو انتفعت بإھابھا إنما حرم هللا أكلھا"-5642-1824

. 1/190م "ن" عن میمونة."صحیح"

."ما علیكم أن ال تعزلوا فإن هللا قدر ما ھو خالق إلى يوم القیامة"-5643

أبي سعید. -4/158م "ن" عن أبي سعید وأبي ھريرة."صحیح"

."ما عمل آدمي عمال أنجى له من عذاب هللا من ذكر هللا"-5644

.229و2/228، الترغیب 236الروض النضیر "حم" عن معاذ."صحیح"

."ما عمل ابن آدم شیئا أفضل من الصالة وصالح ذات البین وخلق حسن"-5645

.1448الصحیحة "تخ ھب" عن أبي ھريرة."صحیح"

يريد "ما فتح رجل باب عطیة بصدقة أو صلة إال زاده هللا تعالى بھا كثرة وما فتح رجل باب مسألة -5646

.بھا كثرة إال زاده هللا تعالى بھا قلة"

: حم.2221الصحیحة "ھب" عن أبي ھريرة."صحیح"

"ت" عن أبي ھريرة. ."ما في الجنة شجرة إال وساقھا من ذھب"-5647

جرير. -: حب. البیھقي4/257، الترغیب 5631المشكاة "صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.2507قلت: ولفظھم أتم وقد مضى 1

."أو جائعا"زاد أحمد وغیره:2

"ما قال عبد ال إله إال هللا قط مخلصا إال فتحت له أبواب السماء حتى تفضي -5648- 987-ص 

.إلى العرش ما اجتنب الكبائر"

.2/238یب ، الترغ2314المشكاة "ت" عن أبي ھريرة."حسن"

.ما قبض هللا تعالى نبیا إال في الموضع الذي يحب أن يدفن فیه""-5649

.137أحكام الجنائز "ت" عن أبي بكر."صحیح"

."ما قدر هللا لنفس أن يخلقھا إال ھي كائنة"-5650

.362، السنة 1333الصحیحة "حم ھب" عن جابر."صحیح"

.در في الرحم سیكون""ما ق-5651

: ابن أبي عاصم.367السنة "حم طب" عن أبي سعید الزرقي."صحیح"

."ما قطع من البھیمة وھي حیة فھو میتة"-5652

"حم د ت ك" عن أبي واقد "ھـ ك" عن ابن عمر "ك" عن أبي سعید "طب" عن "صحیح"

.41غاية المرام تمیم.

.قل وكفى خیر مما كثر وألھى""ما -5653

.480: فقه 945الصحیحة "ع الضیاء" عن أبي سعید."صحیح"

."ما كان الرفق في شيء إال زانه وال نزع من شيء إال شانه"-5654

عائشة.- : حم، م4854المشكاة "عبد بن حمید الضیاء" عن أنس."صحیح"

.ي شيء قط إال شانه وال كان الحیاء في شيء قط إال زانه"ما كان الفحش ف"-5655



: حب.4854المشكاة "حم خد ت ھـ" عن أنس."صحیح"

."ما كان من حلف في الجاھلیة فتمسكوا به وال حلف في اإلسالم"-5656

: حب.2262الصحیحة "حم" عن قیس بن عاصم."صحیح"- 988-ص 

"ما كان من میراث قسم في الجاھلیة فھو على قسمة الجاھلیة وما كان من میراث أدركه -5657-1825

.اإلسالم فھو على قسمة اإلسالم"

.1717اإلرواء "ھـ" عن ابن عمر."صحیح"

لیه "ما كان منھا في طريق المیتاء والقرية الجامعة فعرفھا سنة فإن جاء طالبھا فادفعھا إ- 5658-1826

.وإن لم يأت فھي لك وما كان في الخراب ففیھا وفي الركاز الخمس"

، رسالتي الركاز. 3036المشكاة "د ن" عن ابن عمرو."حسن"

."ما كرھت أن يراه الناس منك فال تفعله بنفسك إذا خلوت"-5659

.1055الصحیحة " عن أسامة بن شريك.1"حب ت"حسن"

"ما كسب الرجل كسبا أطیب من عمل يده وما أنفق الرجل على نفسه وأھله وولده -5660-1827

.وخادمه فھو صدقة"

.3/2الترغیب "ھـ" عن المقدام."صحیح"

قیامة "ما ألحد عندنا يد إال وقد كافأناه ما خال أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه هللا بھا يوم ال- 5661-1828

وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر ولو كنت متخذا خلیال التخذت أبا بكر خلیال أال وإن صاحبكم 

. خلیل هللا"

ابن مسعود.- : م13تخريج مشكلة الفقر "ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

حم عن "حسن"."ما لصبیكم ھذا يبكي؟ ھال استرقیتم له من العین"-5662-1829

. 1048الصحیحة عائشة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عزوه لـ"ت" خطأ، كما حققته في المصدر المذكور أعاله.1

"ما لكم والمجالس الصعدات اجتنبوا مجالس الصعدات أما ال فأدوا حقھا: -1830-5663- 989-ص 

. إھداء السبیل وحسن الكالم"غض البصر ورد السالم و

.7/2م "حم م ن" عن أبي طلحة."صحیح"

.- يعني خاتم الحديد-"ما لي أرى علیك حلیة أھل النار"-5664-1831

: حب.128-127، آداب الزفاف 4396المشكاة " عن بريدة.3""صحیح"

"حم م د .م كأنھا أذناب خیل شمس اسكنوا في الصالة"ما لي أراكم رافعي أيديك"-5665-1832

ن" عن جابر بن سمرة. 

.918، صحیح أبي داود 331مختصر مسلم "صحیح"



."ما لي أراكم عزين"-5666

.918، صحیح أبي داود 331مختصر مسلم "حم م د ن" عن جابر بن سمرة."صحیح"

رأيتكم أكثرتم التصفیق من نابه شيء في صالته فلیسبح فإنه إذا سبح التفت "ما لي -5667-1833

.إلیه وإنما التصفیق للنساء"

.495، اإلرواء 868صحیح أبي داود "حم ق د ن" عن سھل بن سعد."صحیح"

."ما لي وللدنیا! ما أنا في الدنیا إال كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركھا"-5668

.478: فقه السیرة 438الصحیحة "حم ت ھـ ك الضیاء" عن ابن مسعود."صحیح"

"ما لي وللدنیا وما للدنیا وما لي! والذي نفسي بیده ما مثلي ومثل الدنیا إال كراكب سار -5669-1834

.في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من النھار ثم راح وتركھا"

. 439، الصحیحة 478فقه السیرة ك" عن ابن عباس."حم"صحیح"

."ما مات نبي إال دفن حیث يقبض"-5670

.337أحكام الجنائز "ھـ" عن أبي بكر."صحیح"- 990-ص 

."ما مررت لیلة أسري بي بمأل من المالئكة إال قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة"-5671

. 4544المشكاة ـ" عن أنس "ت" عن ابن مسعود."ھ"صحیح"

."ما مررت لیلة أسري بي بمأل من المالئكة إال كلھم يقول لي: علیك يا محمد بالحجامة"- 5672-1835

.2264، الصحیحة 4544المشكاة "ت ھـ" عن ابن عباس."صحیح"

.وال نسل""ما مسخ هللا تعالى من شيء فكان له عقب-5673

ابن مسعود.-ابن عمر، حم، م- : ع، طس2264الصحیحة "طب" عن أم سلمة."صحیح"

"ما مأل آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكالت يقمن صلبه فإن كان ال محالة فثلث -5674

.لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه"

: ابن 2265، الصحیحة 1983اإلرواء معد يكرب."حم ت ھـ ك" عن المقدام بن "صحیح"

المبارك، ابن سعد، ابن عساكر.

"ما من آدمي إال في رأسه حكمة بید ملك فإذا تواضع قیل للملك ارفع حكمته وإذا تكبر قیل -5675

.للملك: دع حكمته"

.538الصحیحة "طب" عن ابن عباس "البزار" عن أبي ھريرة."حسن"

."ما من أحد ال يؤدي زكاة ماله إال مثل له يوم القیامة شجاعا أقرع حتى يطوق عنقه"-5676-1836

: ابن خزيمة.754صحیح الترغیب "ھـ" عن ابن مسعود."صحیح"

."ما من أحد يدان دينا يعلم هللا منه أنه يريد قضاءه إال أداه هللا عنه في الدنیا"-5677-1837

. 3/32الترغیب "حم ن حب" عن میمونة.حیح""ص

"ما من أحد يدعوبدعاء إال آتاه هللا ما سأل أو كف عنه من السوء مثله ما لم -5678- 991-ص 

.يدع بإثم أو قطیعة رحم"



.2236المشكاة "حم ت" عن جابر."حسن"

.ي روحي حتى أرد علیه السالم""ما من أحد يسلم علي إال رد هللا عل-5679

.2266، الصحیحة 47، نقد الكتاني 201الضعیفة "د" عن أبي ھريرة."حسن"

."ما من أربعین من مؤمن يستغفرون لمؤمن إال شفعھم هللا فیه"- 5680-1838

.1: م2267الصحیحة "ھـ" عن ابن عباس."صحیح"

ء من نبي إال وقد أعطي من اآليات ما مثله آمن علیه البشر وإنما كان الذي أوتیته "ما من األنبیا-5681

.وحیا أوحاه هللا إلي فأرجوأن أكون أكثرھم تابعا يوم القیامة"

.19مختصر مسلم "حم ق" عن أبي ھريرة."صحیح"

يضيء إذ علته سحابة فأظلم إذ "ما من القلوب قلب إال وله سحابة كسحابة القمر بینما القمر-5682

"طس" عن علي..تجلت"

: حل، الديلمي. 2268الصحیحة "حسن"

"ما من الناس من مسلم يتوفى له ثالثة لم يبلغوا الحنث إال أدخله هللا الجنة بفضل رحمته - 5683-1839

.إياھم"

"خ ن" عن أنس "خ" عن أبي ھريرة وأبي سعید."صحیح"

"ما من الناس من نفس مسلمة يقبضھا ربھا تحب أن ترجع إلیكم وأن لھا الدنیا وما فیھا -5684-1840

.غیر الشھداء وألن أقتل في سبیل هللا أحب إلي من أن يكون لي أھل الوبر والمدر"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.5708ويأتي لفظه برقم 1

.2/190الترغیب .1ن" عن محمد بن أبي عمیرة وما له غیره"حم "حسن"- 992-ص 

"ما من إمام أو وال يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إال أغلق هللا أبواب السماء دون -5685

".خلته وحاجته ومسكنته

.629الصحیحة "حم ت" عن عمروبن مرة."صحیح"

مسلم تحضره صالة مكتوبة فیحسن وضوءھا وخشوعھا وركوعھا إال كانت كفارة لما "ما من امرئ -5686

.قبلھا من الذنوب ما لم تؤت كبیرة وذلك الدھر كله"

.286المشكاة "م" عن عثمان."صحیح"

"ما من امرئ مسلم يعود مسلما إال ابتعث هللا سبعین ألف ملك يصلون علیه في أي - 5687-1841

.عات النھار كان حتى يمسي وأي ساعات اللیل كان حتى يصبح"سا

: حم.1367الصحیحة "حب" عن علي."صحیح"

."ما من امرئ مسلم ينقي لفرسه شعیرا ثم يعلقه علیه إال كتب هللا له بكل حبة حسنة"-5688

.2269الصحیحة "حم ھب" عن تمیم."صحیح"

"ما من امرئ يتوضأ فیحسن وضوءه ثم يصلي الصالة إال غفر له ما بینه وبین الصالة - 5689-1842

.األخرى حتى يصلیھا"

: مالك، حم.177صحیح الترغیب "ن حب" عن عثمان."صحیح"



"ما من امرئ يخذل امرءا مسلما في موطن ينتقص فیه من عرضه وينتھك فیه من حرمته إال -5690

تعالى في موطن يحب فیه نصرته، خذله هللا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كذا قال ، ولیس بصحیح من وجھین: األول: تسمیته محمدا فإنه في المصدرين المذكورين ابن أبي 1

عمیرة لم يسم وإنما ھو عبد الرحمن ابن أبي عمیرة. وفي ترجمته ذكره أحمد في "مسنده" وكذلك 

ظ في "اإلصابة"، واآلخر قوله: وما له غیره فلعل ھذا بناء على وھمه األول، وإال فعبد الرحمن صنع الحاف

ذكر له أحمد حديثا آخر، وزاد علیه الحافظ أحاديث أخرى. فراجع "اإلصابة".

وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فیه من عرضه وينتھك فیه من حرمته إال - 993-ص 

.يحب فیه نصرته"نصره هللا في موطن

جابر وأبي -: طس4983المشكاة "حم د الضیاء" عن جابر وأبي طلحة بن سھل."حسن"

أيوب األنصاري.

"ما من امرئ يكون له صالة باللیل فیغلبه علیھا النوم إال كتب هللا تعالى له أجر صالته وكان نومه -5691

.علیه صدقة"

: مالك، ابن نصر.599، صحیح الترغیب 454اإلرواء ائشة."د ن" عن ع"صحیح"

"د ت" عن ."ما من امرأة تخلع ثیابھا في غیر بیتھا إال ھتكت ما بینھا وبین هللا"-5692-1843

عائشة.

: الطیالسي، حم، الدارمي.165صحیح الترغیب 61-60آداب الزفاف "صحیح"

.مة إال وبعضھا في النار وبعضھا في الجنة إال أمتي فإنھا كلھا في الجنة""ما من أ-5693

.551الروض النضیر "خط" عن ابن عمر."صحیح"

"ما من أمیر إال وله بطانتان من أھله بطانة تأمره بالمعروف وتنھاه عن المنكر وبطانة ال -5694-1844

.ھو من التي تغلب علیه منھما"تألوه خباال فمن وقي شرھا فقد وقي و

: حم، ت.2270الصحیحة "ن" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ما من أمیر عشرة إال وھو يؤتى به يوم القیامة مغلوال حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور"-5695

.349: الصحیحة 3697المشكاة "ھق" عن أبي ھريرة."صحیح"

.من أمیر عشرة إال يؤتى به يوم القیامة ويده مغلولة إلى عنقه""ما -5696

. 3697المشكاة "ھق" عن أبي ھريرة."صحیح"

"ما من أمیر يلي أمر المسلمین ثم ال يجھد لھم وينصح إال لم يدخل - 1845-5697- 994-ص 

.معھم الجنة"

.1/88م "م" عن معقل بن يسار."صحیح"

."ما من أھل بیت يغدوعلیھم فدان إال ذلوا"-5698



.1/14الصحیحة "طب" عن أبي أمامة."صحیح"

"ما من بعیر إال في ذروته شیطان فإذا ركبتموھا فاذكروا نعمة هللا تعالى علیكم كما أمركم هللا ثم -5699

ك" عن أبي األوس الخزاعي."حم.امتھنوھا ألنفسكم فإنما يحمل هللا تعالى"

: ابن خزيمة، ابن معین، الحربي، ابن سعد.227الصحیحة "حسن"

"ما من بني آدم مولود إال يمسه الشیطان حین يولد فیستھل صارخا من مس الشیطان غیر مريم -5700

.وابنھا"

.69المشكاة "خ" عن أبي ھريرة."صحیح"

ة في قرية وال بدوال تقام فیھم الصالة إال استحوذ علیھم الشیطان فعلیكم بالجماعة "ما من ثالث-5701

.فإنما يأكل الذئب القاصیة"

، صحیح 556، صحیح أبي داود 1067المشكاة "حم د ن حب ك" عن أبي الدرداء."حسن"

ابن خزيمة.- 425الترغیب 

علم إال وضعت له المالئكة أجنحتھا رضا بما يصنع حتى "ما من خارج خرج من بیته في طلب ال-5702

.يرجع"

.81صحیح الترغیب "حم ھـ حب ك" عن صفوان بن عسال."صحیح"

."ما من دعوة يدعوبھا العبد أفضل من: اللھم إني أسألك المعافاة في الدنیا واآلخرة"-5703

: حل.1138یحة الصح"ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

"ما من ذنب أجدر أن يعجل هللا تعالى لصاحبه العقوبة في -5704

.الدنیا مع ما يدخره له في اآلخرة من البغي وقطیعة الرحم"- 995-ص 

.918الصحیحة "حم خد د ت ھـ حب ك" عن أبي بكرة."صحیح"

عقوبة في الدنیا مع ما يدخره له في اآلخرة من "ما من ذنب أجدر أن يعجل هللا تعالى لصاحبه ال-5705

قطیعة الرحم والخیانة والكذب وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم حتى إن أھل البیت لیكونوا فجرة 

.فتنموأموالھم ويكثر عددھم إذا تواصلوا"

.978، 915الصحیحة "طب" عن أبي بكرة."صحیح"

"ما من راكب يخلو في-5706

.شیطان"

.10/131، مجمع الزوائد 4/67الترغیب "طب" عن عقبة بن عامر."حسن"

"ما من رجل له مال ال يؤدي حق ماله إال جعل له طوقا في عنقه وھو شجاع أقرع وھو يفر -5707-1846

.بعه"منه وھو يت

.754صحیح الترغیب "حم ن" عن ابن مسعود."صحیح"

5708-

.فیه"

: 2267، الصحیحة 99، أحكام الجنائز 483مختصر مسلم "حم م د" عن ابن عباس."صحیح"

ق.ھ

"ما من رجل مسلم يموت له ثالثة من ولده لم يبلغوا الحنث إال أدخله هللا الجنة بفضل -5709-1847

.رحمته إياھم"



"حم خ ن" عن أنس."صحیح"

"ما من رجل يتطھر يوم الجمعة كما أمر ثم يخرج من بیته حتى يأتي الجمعة وينصت حتى -5710-1848

.ما قبله من الجمعة"تقضى صالته إال كان كفارة ل

: حم، ابن خزيمة. 689صحیح الترغیب "ن" عن سلمان."صحیح"

"ما من رجل يتعاظم في نفسه ويختال في مشیته إال لقي هللا تعالى وھو -5711- 996-ص 

.علیه غضبان"

.2272الصحیحة "حم خد ك" عن ابن عمر."صحیح"

.يجرح في جسده جراحة فیتصدق بھا إال كفر هللا عنه مثل ما تصدق""ما من رجل -5712

.2273الصحیحة "حم الضیاء" عن عبادة."صحیح"

."ما من رجل يحفظ علما فكتمه إال أتى يوم القیامة ملجما بلجام من نار"-5713-1849

.116صحیح الترغیب "ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

"ما من رجل يدعوبدعاء إال استجیب له فإما أن يعجل له في الدنیا وإما أن يدخر له في -5714-1850

. اآلخرة، ........ ما لم يدع بإثم أو قطیعة رحم أو يستعجل يقول: دعوت ربي فما استجاب لي"

.4483الضعیفة "ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

سلك طريقا يطلب فیه علما إال سھل هللا له طريق الجنة ومن أبطأ به عمله "ما من رجل ي- 5715-1851

.لم يسرع به نسبه"

.8/711م "د ك" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ما من رجل يصلي علیه مائة إال غفر له"-5716

أبي ھريرة.-ـ: ھ98، أحكام الجنائز 1363الصحیحة "طب حل" عن ابن عمر."صحیح"

"ما من رجل يعود مريضا ممسیا إال خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يصبح ومن أتاه -5717

.مصبحا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يمسي"

: حم، ھـ، ع، ھق. 1367الصحیحة "د ك" عن علي."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.6577برقم "من نفس عن مؤمن ..."قلت: وسیأتي لفظه في حديث: 1

"ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إال أتى هللا مغلوال يده إلى عنقه فكه -5718- 997-ص 

.بره أو أوثقه إثمه أولھا مالمة وأوسطھا ندامة وآخرھا خزي يوم القیامة"

.349الصحیحة "حم" عن أبي أمامة."حسن"

"ما من رجل ال يؤدي زكاة ماله إال جعل هللا يوم القیامة في عنقه شجاعا أقرع ومن اقتطع -5719-1852

.المسلم بیمین لقي هللا وھو علیه غضبان"1مال أخیه

.754صحیح الترغیب "ت" عن ابن مسعود."صحیح"



.كر هللا فیھا إال حسر علیھا يوم القیامة""ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذ-5720

.2197الصحیحة "حل ھب" عن عائشة."حسن"

."ما من شيء في المیزان أثقل من حسن الخلق"-5721

.876، الصحیحة 941الروض النضیر "حم د" عن أبي الدرداء."صحیح"

ته في مقامي ھذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلى أنكم "ما من شيء لم أكن أريته إال رأي-5722

تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسیح الدجال يؤتى أحدكم فیقال له: ما علمك بھذا الرجل؟ 

فأما المؤمن أو الموقن فیقول: ھو محمد رسول هللا جاءنا بالبینات والھدى فأجبنا وآمنا واتبعنا ھومحمد 

: نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به وأما المنافق أو المرتاب فیقول: ال أدري سمعت ثالثا فیقال له

.الناس يقولون شیئا فقلته"

"حم ق" عن أسماء بنت أبي بكر. "صحیح"

"ما من شيء يصیب المؤمن حتى الشوكة - 5723-1853

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زيادة من ت.1

.تصیبه إال كتب هللا له بھا حسنة وحط عنه بھا خطیئة"- 998-ص

.16-8/15م "م" عن عائشة."صحیح"

."ما من شيء يصیب المؤمن في جسده يؤذيه إال كفر هللا عنه به من سیئاته"-5724

.2274الصحیحة "حم ك" عن معاوية ."صحیح"

يصیب المؤمن من نصب وال حزن وال وصب حتى الھم يھمه إال يكفر هللا به "ما من شيء- 5725-1854

.عنه من سیئاته"

.8/16، م 24و3/4حم "ت" عن أبي سعید."صحیح"

"ما من شيء يوضع في المیزان أثقل من حسن الخلق وإن صاحب حسن الخلق لیبلغ به درجة -5726

.صاحب الصوم والصالة"

.2/239الروض النضیر "ت" عن أبي الدرداء."صحیح"

"ما من صاحب إبل وال بقر وال غنم ال يؤدي زكاتھا إال جاءت يوم القیامة أعظم ما كانت -5727-1855

وأسمنه تنطحه بقرونھا وتطؤه بأخفافھا كلما نفذت أخراھا عادت علیه أوالھا حتى يقضى بین 

ي ذر. "ن ھـ حب" عن أب.الناس"

، ت.506: حم مختصر مسلم 1/267الترغیب "صحیح"

"ما من صاحب إبل ال يفعل فیھا حقھا إال جاءت يوم القیامة أكثر ما كانت قط وأقعد لھا بقاع - 5728-1856

قرقر تستن علیه بقوائمھا وأخفافھا. 

نت وأقعد لھا بقاع قرقر تنطحه وما من صاحب بقر ال يفعل فیھا حقھا إال جاءت يوم القیامة أكثر ما كا

بقرونھا وتطؤه بقوائمھا. 

وال صاحب غنم ال يفعل فیھا حقھا إال جاءت يوم القیامة أكثر ما 



كانت وأقعد لھا بقاع قرقر تنطحه بقرونھا وتطؤه بأظالفھا لیس فیھا جماء وال منكسر - 999-ص 

قرنھا. 

القیامة شجاعا أقرع يتبعه فاغرا فاه فإذا أتاه فر منه وال صاحب كنز ال يفعل فیه حقه إال جاء كنزه يوم 

فیناديه ربه عز وجل: خذ كنزك الذي خبأته فأنا أغنى منك فإذا رأى أنه ال بد له منه سلك يده في فیه 

.فیقضمھا قضم الفحل"

.1513، اإلرواء 753صحیح الترغیب "حم م ن" عن جابر."صحیح"

صاحب ذھب وال فضة ال يؤدي منھا حقھا إال إذا كان يوم القیامة صفحت له صفائح "ما من-5729-1857

من نار فأحمي علیھا في نار جھنم فیكوى بھا جنبه وجبینه وظھره كلما بردت أعیدت له في يوم كان 

مقداره خمسین ألف سنة حتى يقضى بین العباد فیرى سبیله إما إلى الجنة وإما إلى النار. 

بل ال يؤدي منھا حقھا ومن حقھا حلبھا يوم ورودھا إال إذا كان يوم القیامة بطح لھا بقاع قرقر وال صاحب إ

أوفر ما كانت ال يفقد منھا فصیال واحدا تطؤه بأخفافھا وتعضه بأفواھھا كلما مر علیه أوالھا رد علیه أخراھا 

ا إلى الجنة وإما إلى النار. في يوم كان مقداره خمسین ألف سنة حتى يقضى بین العباد فیرى سبیله إم

وال صاحب بقر وال غنم ال يؤدي منھا حقھا إال إذا كان يوم القیامة بطح لھا بقاع قرقر ال يفقد منھا شیئا 

لیس فیھا عقصاء وال جلحاء وال عضباء تنطحه بقرونھا وتطؤه بأظالفھا كلما مر علیه أوالھا رد علیه أخراھا 

نة حتى يقضى بین العباد فیرى سبیله إما إلى الجنة وإما إلى في يوم كان مقداره خمسین ألف س

"حم م د ن" عن أبي ھريرة..النار"

. 507، مختصر مسلم 752صحیح الترغیب "صحیح"

."ما من صالة مفروضة إال وبین يديھا ركعتان"-5730- 1000-ص 

.232الصحیحة "حب طب" عن عبدهللا بن الزبیر."صحیح"

."ما من عام إال والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم"-5731

: خ.1218الصحیحة "ت" عن أنس."صحیح"

"ما من عبد إال وله صیت في السماء فإن كان صیته في السماء حسنا وضع في األرض وإن كان -5732

.صیته في السماء سیئا وضع في األرض"

.2275الصحیحة "البزار" عن أبي ھريرة."صحیح"

ما من عبد قال: ال إله إال هللا ثم مات على ذلك إال دخل الجنة وإن زنا وإن سرق وإن زنا "-5733-1858

.وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر"

.53مختصر مسلم "حم ق" عن أبي ذر."صحیح"

.له نیة في أداء دينه إال كان له من هللا عون""ما من عبد كانت-5734

.3/33الترغیب "حم ك" عن عائشة."صحیح"

"ما من عبد مؤمن إال وله ذنب يعتاده الفینة بعد الفینة أو ذنب ھومقیم علیه ال يفارقه حتى يفارق -5735

.الدنیا إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسیا إذا ذكر ذكر"

.2277الصحیحة "طب" عن ابن عباس."صحیح"

5736-1859-



.غیر فريضة إال بنى هللا له بیتا في الجنة"

. 2/162م "م" عن أم حبیبة."صحیح"

.سلم يدعوألخیه بظھر الغیب إال قال الملك: ولك بمثل""ما من عبد م-5737- 1001-ص 

"م د" عن أبي الدرداء."صحیح"

"ما من عبد يذنب ذنبا فیتوضأ فیحسن الطھور ثم يقوم فیصلي ركعتین ثم يستغفر هللا -5738-1860

.بذلك الذنب إال غفر هللا له"

.2/269الترغیب حب" عن أبي بكر.4"حم "صحیح"

"ما من عبد يرفع يديه ........ يسأل هللا مسألة إال آتاه إياھا ما لم يعجل يقول: قد سألت -5739-1861

. وسألت فلم أعط شیئا"

.4483الضعیفة "ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

.علیه الجنة""ما من عبد يسترعیه هللا رعیة يموت يوم يموت وھو غاش لرعیته إال حرم هللا-5740

.1211مختصر مسلم "ق" عن معقل بن يسار."صحیح"

5741-.

.457اإلرواء "حم ت ن حب" عن ثوبان."صحیح"

له بھا حسنة وحط عنه بھا سیئة ورفع له بھا "-5742-1862

.درجة فاستكثروا من السجود"

: حم.382صحیح الترغیب "ھـ طب الضیاء" عن عبادة بن الصامت."صحیح"

."ما من عبد يصرع صرعة من مرض إال بعثه هللا منھا طاھرا"-5743

: ابن أبي الدنیا، الروياني.2277الصحیحة "طب الضیاء" عن أبي أمامة."صحیح"

"ما من عبد يصلي علي إال صلت علیه المالئكة ما دام يصلي علي فلیقل العبد من ذلك أو -5744

.لیكثر"

فضل الصالة على النبي صلى هللا علیه وسلم "حم ھـ الضیاء" عن عامر بن ربیعة."حسن"

. 6رقم 

"ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل لیلة: بسم هللا الذي ال -1863-5745- 1002-ص 

"ت .يضر مع اسمه شيء في األرض وال في السماء وھو السمیع العلیم ثالث مرات فیضره شيء"

ھـ ك" عن عثمان. 

: حب.652، صحیح الترغیب 24الكلم الطیب "صحیح"

هللا فیصیبون الغنیمة إال تعجلوا ثلثي أجرھم من اآلخرة ويبقى لھم "ما من غازية تغزوفي سبیل -5746

"حم م د ن ھـ" عن ابن عمرو. .الثلث فإن لم يصیبوا غنیمة تم لھم أجرھم"

. 2/78: ك 1091مختصر مسلم "صحیح"

أزاغه والمیزان "ما من قلب إال وھو معلق بین إصبعین من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء-5747



"حم ھـ ك" عن النواس..بید الرحمن يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القیامة"

: حب، اآلجري. 219السنة البن أبي عاصم "صحیح"

"ما من قوم يذكرون هللا إال حفت بھم المالئكة وغشیتھم الرحمة ونزلت علیھم السكینة وذكرھم -5748

."هللا فیمن عنده

.1أبي ھريرة-8/71م "ت ھـ" عن أبي ھريرة وأبي سعید."صحیح"

"ما من قوم يعمل فیھم بالمعاصي ھم أعز وأكثر ممن يعمله ثم لم يغیروه إال عمھم هللا تعالى -5749

.منه بعقاب"

.5142المشكاة "حم د ھـ حب" عن جرير."صحیح"

يقومون من مجلس ال يذكرون هللا تعالى فیه إال قاموا عن مثل جیفة حمار وكان ذلك "ما من قوم -5750

.المجلس علیھم حسرة يوم القیامة"

.77، الصحیحة 224الكلم الطیب "د ك" عن أبي ھريرة."صحیح"

"ما من كل الماء يكون الولد وإذا أراد هللا خلق - 5751-1864

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.6577برقم "من نفس عن مؤمن ....."قلت: وسیأتي لفظه في حديث: 1

.شيء لم يمنعه شيء"- 1003-ص 

.213/2، تمام 3187المشكاة "م" عن أبي سعید."صحیح"

نِینَ ما من مؤمن إال أنا أولى به في الدنیا واآلخرة اقرءوا إن شئتم:"-5752-1865 مِ ؤْ {النَّبِيُّ أولَى بِالْمُ

{ ھِمْ ْ أَنْفُسِ فأيما مؤمن مات وترك ماال فلیرثه عصبته من كانوا ومن ترك دينا أو ضیاعا فلیأتني فأنا مِن

. مواله"

"خ" عن أبي ھريرة."صحیح"

ء يوم القیامة "ما من مجروح يجرح في سبیل هللا وهللا أعلم بمن يجرح في سبیله إال جا- 5753-1866

.وجرحه كھیئته يوم جرح اللون لون الدم والريح ريح المسك"

.2/180الترغیب "ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

"ما من مسلم يبیت على ذكر طاھرا فیتعار من اللیل فیسأل هللا تعالى خیرا من أمر الدنیا واآلخرة -5754

.إال أعطاه إياه"

: الطیالسي.597، الترغیب 1215المشكاة " عن معاذ."حم د ھـ"صحیح"

"ما من مسلم يتطھر فیتم الطھور الذي كتب هللا علیه فیصلي ھذه الصلوات الخمس إال -5755-1867

.كانت كفارة لما بینھن"

"م" عن عثمان."صحیح"

ین يقبل علیھما بقلبه ووجھه "ما من مسلم يتوضأ فیحسن وضوءه ثم يقوم فیصلي ركعت- 5756-1868

.إال وجبت له الجنة"

.841، صحیح أبي داود 143مختصر مسلم "م د" عن عقبة بن عامر."صحیح"

."ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فیأكل منه طیر أو إنسان أو بھیمة إال كانت له به صدقة"-5757



.7، الصحیحة 157غاية المرام "حم ق ت" عن أنس."صحیح"

"ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقھا إال كتبت له بھا درجة،-5758

.ومحیت عنه بھا خطیئة"- 1004-ص 

.819، الروض 1797مختصر مسلم "م" عن عائشة."صحیح"

"ت" عن .ثنان؟ قال: واثنان""ما من مسلم يشھد له ثالثة إال وجبت له الجنة قیل وا- 5759-1869

عمر. 

: الطیالسي، حم، خ، ن، ھق.45أحكام الجنائز ص "صحیح"

"ما من مسلم يشیب شیبة في اإلسالم إال كتب هللا له بھا حسنة وحط عنه بھا -5760

"د" عن ابن عمرو. .خطیئة"

رة.عمر، أبي ھري-: حب3/113الترغیب "صحیح"

ما من مسلم يصاب في جسده إال أمر هللا تعالى الحفظة: اكتبوا لعبدي في كل يوم ولیلة من "-5761

"ك" عن ابن عمرو..الخیر ما كان يعمل ما دام محبوسا في وثاقي"

: حم، الدارمي، حل. 1232، الصحیحة 4/150الترغیب "صحیح"

.ه أمة إال شفعوا فیه"ما من مسلم يصلي علی"-5762-1870

.99أحكام الجنائز ص "حم طب" عن میمونة."حسن"

."ما من مسلم يصیبه أذى شوكة فما فوقھا إال حط هللا له به سیئاته كما تحط الشجرة ورقھا"-5763

.1538المشكاة "ق" عن ابن مسعود."صحیح"

}مصیبة فیقول ما أمره هللا: "ما من مسلم تصیبه -5764-1871 عُونَ اللھم {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِ

. أجرني في مصیبتي واخلف لي خیرا منھا إال أجره هللا في مصیبته وأخلف هللا له خیرا منھا"

ص أحكام الجنائز "حم" عن أم سلمة عن أبي سلمة."م ھـ" عن أم سلمة."صحیح"

.2382، الضعیفة 523

"ما من مسلم يظلم مظلمة فیقاتل فیقتل إال قتل -5765

"حم" عن ابن عمرو..شھیدا"- 1005-ص 

سويد بن مقرن. - ابن عباس. ن-: حم42أحكام الجنائز ص "صحیح"

رب العرش العظیم "ما من مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فیقول سبع مرات: أسأل هللا العظیم -5766

.أن يشفیك إال عوفي"

.1553المشكاة "ت" عن ابن عباس."صحیح"

ما من مسلم يعود مسلما غدوة إال صلى علیه سبعون ألف ملك حتى يمسي وإن عاده "-5767-1872

.عشیة صلى علیه سبعون ألف ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة"

.1367الصحیحة لي."ت" عن ع"صحیح"

"ما من مسلم يغرس غرسا إال كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه صدقة وما أكل -5768-1873



.السبع فھو له صدقة وما أكلت الطیور فھو له صدقة وال يرزؤه أحد كان له صدقة"

.8، الصحیحة 978مختصر مسلم "م" عن جابر."صحیح"

"ھـ" عن ابن .إال كان كصدقتھا مرة"1"ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتین-5769-1874

مسعود.

: حب، الخرائطي، طب، عد، ھق.4054، الضعیفة 1553، الصحیحة 891صحیح الترغیب "صحیح"

ع األرض "ما من مسلم يلبي إال لبى ما عن يمینه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقط-5770

.من ھاھنا وھاھنا"

.2550تخريج المشكاة "ت ھـ ك" عن سھل بن سعد."صحیح"

"ما من مسلم يموت فیقوم على جنازته- 5771-1875

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استشكله السیوطي في حاشیته على ابن ماجه للحديث بفضل القرض على الصدقة. 1

: كذا في الحاشیة وال إشكال عندي، ألن الحديث المصرح بخالفه ال يصح كما مر في الكتاب اآلخر قلت

.2961رقم "دخلت الجنة فرأيت على بابھا الصدقة .."بلفظ 

.- 1006-ص 

: م، ھـ، ھق.99ص احكام الجنائز"حم د" عن ابن عباس."صحیح"

"ما من مسلم يموت له ثالثة من الولد ما لم يبلغوا الحنث إال تلقوه من أبواب الجنة الثمانیة من -5772

.أيھا شاء دخل"

.3/89الترغیب "حم" عن عتبة بن عبد."حسن"

"حم ت" عن .نة القبر""ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو لیلة الجمعة إال وقاه هللا تعالى فت-5773

ابن عمرو.

: الضیاء في "المختارة". 35، أحكام الجنائز 1367المشكاة "حسن"

"ما من مسلم ينفق من كل مال له زوجین في سبیل هللا إال استقبلته حجبة الجنة كلھم -5774-1876

.يدعوه إلى ما عنده"

.1924المشكاة "حم ن حب ك" عن أبي ذر."صحیح"

."ما من مسلمین التقیا بأسیافھما إال كان القاتل والمقتول في النار"-5775-1877

. 445غاية المرام "ھـ" عن أنس."صحیح"

"ما من مسلمین يتوفى لھما ثالثة من الولد لم يبلغوا الحنث إال أدخلھما هللا الجنة بفضل -5776-1878

"ھـ" عن أنس. ."رحمته إياھم

أبي ھريرة. -أبي ذر. ن- : حم، ن، حب، أبو عوانة3/89الترغیب "صحیح"

."ما من مسلمین يلتقیان فیتصافحان إال غفر لھما قبل أن يتفرقا"-5777

.525الصحیحة "حم د ت ھـ الضیاء" عن البراء."حسن"

"ما من مسلمین يلتق-5778

.حتى يغفر لھما"



.525الصحیحة "حم" عن البراء."حسن"

"ما من مسلمین يموت بینھما ثالثة من أوالدھما لم- 5779-1880

.يبلغوا الحنث إال غفر لھما"- 1007-ص 

: أبو عوانة.3/89الترغي حب" عن أبي ذر."حم ن "صحیح"

"ما من مسلمین يموت لھما ثالثة أوالد لم يبلغوا الحنث إال أدخلھما هللا بفضل رحمته -5780-1881

.إياھم الجنة يقال لھم: ادخلوا الجنة فیقولون: حتى يدخل أبوانا فیقال: ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم"

حبیبة.- : ابن سعد90-3/89، الترغیب 23أحكام الجنائز أبي ھريرة."حم ن" عن"صحیح"

"ما من مسلمین يموت لھما ثالثة من الولد لم يبلغوا حنثا إال أدخلھما هللا الجنة بفضل رحمته -5781

.إياھم"

. 951، الروض النضیر 1754المشكاة "حم ن حب" عن أبي ذر."صحیح"

.ما من مصیبة تصیب المسلم إال كفر هللا بھا عنه حتى الشوكة يشاكھا""-5782

"حم ق" عن عائشة."صحیح"

"ما من مكلوم يكلم في هللا إال جاء يوم القیامة وكلمه يدمى اللون لون الدم والريح ريح - 5783-1882

.المسك"

"خ" عن أبي ھريرة."صحیح"

إال يولد على الفطرة فأبواه يھودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البھیمة "ما من مولود -5784-1883

.بھیمة جمعاء ھل تحسون فیھا من جدعاء"

.1220، اإلرواء 1803مختصر مسلم "ق د" عن أبي ھريرة."صحیح"

طان إال ابن مريم "ما من مولود يولد إال نخسه الشیطان فیستھل صارخا من نخسة الشی-5785-1884

.وأمه"

.1619مختصر مسلم "حم م" عن أبي ھريرة."صحیح"

"ما من میت يصلي علیه أمة من المسلمین، - 5786-1885

.يبلغون أن يكونوا مائة فیشفعون له إال شفعوا فیه"- 1008-ص 

.98كام الجنائز ، أح482مختصر مسلم "حم م ن" عن أنس وعائشة."صحیح"

."ما من میت يصلي علیه أمة من الناس إال شفعوا فیه"-5787

.1263، الصحیحة 99أحكام الجنائز "ن" عن میمونة."حسن"

"ما من میت يموت فیقوم باكیھم فیقول: واجباله! واسنداه! أو نحوذلك إال وكل به ملكان -5788-1886

.يلھزانه: ھكذا كنت؟!"

"ت" عن أبي موسى.سن""ح

"ما من نبي إال وقد أنذر أمته األعور الكذاب أال إنه أعور وإن ربكم لیس بأعور مكتوب بین -5789-1887

.عینیه "ك، ف، ر"



.2457، الصحیحة 762شرح الطحاوية "ت" عن أنس."صحیح"

كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته "ما من نبي بعثه هللا في أمة قبلي إال-5790-1888

ويتقیدون بأمره ثم إنھا تخلف من بعدھم خلوف يقولون ما ال يفعلون ويفعلون ما ال يؤمرون فمن جاھدھم 

بیده فھو مؤمن ومن جاھدھم بلسانه فھو مؤمن ومن جاھدھم بقلبه فھو مؤمن لیس وراء ذلك من 

.اإليمان حبة خردل"

.36، إصالح المساجد 35مختصر مسلم م م" عن ابن مسعود."ح"صحیح"

."ما من نبي يمرض إال خیر بین الدنیا واآلخرة"-5791

، خ: مغازي، م: فضائل.6/284حم "ھـ" عن عائشة."صحیح"

الدنیا وما فیھا إال "ما من نفس تموت لھا عند هللا خیر يسرھا أن ترجع إلى الدنیا وأن لھا -5792-1889

.الشھید فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنیا فیقتل مرة أخرى لما يرى من فضل الشھادة"

"حم ق ت" عن أنس."صحیح"

"ما من نفس تموت وھي تشھد أن ال إله إال هللا، - 5793-1890

.وأني رسول هللا يرجع ذلك إلى قلب موقن إال غفر هللا له"- 1009-ص 

: الحمیدي، حب.2278الصحیحة "حم ن ھـ" عن معاذ."حسن"

"ما من نفس منفوسة إال وقد كتب هللا مكانھا من الجنة والنار وإال وقد كتبت شقیة أو -5794-1891

سعیدة قیل: أفال نتكل؟ قال: ال اعملوا وال تتكلوا فكل میسر لما خلق له أما أھل السعادة فییسرون 

.سعادة وأما أھل الشقأوة فییسرون لعمل أھل الشقأوة"لعمل أھل ال

.1844مختصر مسلم " عن علي.4"حم ق "صحیح"

."ما من نفس منفوسة الیوم يأتي علیھا مائة سنة وھي يومئذ حیة"-5795-1892

"حم ق ت" عن جابر."صحیح"

عبدا أو أمة من النار من يوم عرفة وإنه لیدنوثم "ما من يوم أكثر من أن يعتق هللا فیه-5796-1893

.يباھي بھم المالئكة فیقول: ماذا أراد ھؤالء؟"

: قط. 2/129، الترغیب 643مختصر مسلم "م ن ھـ" عن عائشة."صحیح"

فا ويقول "ما من يوم يصبح العباد فیه إال ملكان ينزالن فیقول أحدھما: اللھم أعط منفقا خل- 5797-1894

.اآلخر: اللھم أعط ممسكا تلفا"

أبي الدرداء. -: حم، حب، ك930الصحیحة "ق" عن أبي ھريرة."صحیح"

"ما منكم من أحد إال سیكلمه هللا يوم القیامة لیس بینه وبینه ترجمان فینظر أيمن منه فال - 5798-1895

ا قدم وينظر بین يديه فال يرى إال النار تلقاء وجھه فاتقوا النار يرى إال ما قدم وينظر أشأم منه فال يرى إال م

.ولو بشق تمرة ولو بكلمة طیبة"

. 115تخريج مشكلة الفقر "حم ق ت ھـ" عن عدي بن حاتم."صحیح"



"ما منكم من أحد إال له منزالن: منزل في الجنة ومنزل في النار فإذا - 1896-5799- 1010-ص 

}فدخل النار ورث أھل الجنة منزله فذلك قوله:مات مُ الْوَارِثُونَ . "{ھُ

.2278الصحیحة "ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

"ما منكم من أحد إال وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من المالئكة قالوا: وإياك؟ قال: - 5800-1897

.يأمرني إال بخیر"وإياي إال أن هللا أعانني علیه فأسلم فال

. 65فقه السیرة "حم م" عن ابن مسعود."صحیح"

"ما منكم من أحد إال ومعه شیطان قالوا: وأنت يا رسول هللا؟ قال: وأنا إال أن هللا أعانني -5801-1898

.علیه فأسلم"

.65فقه السیرة "م" عن عائشة."صحیح"

نكم من أحد يتوضأ فیحسن الوضوء ثم يقوم فیركع ركعتین يقبل علیھما بقلبه ووجھه "ما م- 5802-1899

"حم د حب" عن عقبة بن عامر. .إال وجبت له الجنة وغفر له"

: م، أبو عوانة، ن، ھق.841، 162صحیح أبي داود "صحیح"

يفرغ من وضوئه: أشھد أن ال إله إال "ما منكم من أحد يتوضأ فیسبغ الوضوء ثم يقول حین -5803-1900

.هللا وحده ال شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إال فتحت له أبواب الجنة الثمانیة يدخل من أيھا شاء"

.96، اإلرواء 1623صحیح أبي داود "حم م د ن" عن عمر."صحیح"

ستنشق فینتثر إال جرت خطايا وجھه "ما منكم من رجل يقرب وضوءه فیتمضمض ويمج وي- 5804-1901

وفیه وخیاشیمه ثم إذا غسل وجھه كما أمره هللا إال جرت خطايا وجھه من أطراف لحیته مع الماء ثم 

يغسل يديه إلى المرفقین إال جرت خطايا يديه من 

أطراف أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه كما أمره هللا إال جرت خطايا رأسه من أطراف - 1011-ص 

عره مع الماء ثم يغسل قدمیه إلى الكعبین كما أمره هللا إال جرت خطايا رجلیه من أطراف أنامله مع ش

.كھیئته يوم ولدته أمه"

. 210- 2/207، م 1042مشكاة ال"حم م" عن عمروبن عبسة."صحیح"

"ما منكن امرأة تقدم بین يديھا ثالثة من ولدھا إال كانوا لھا حجابا من النار قالت امرأة: -5805-1902

.واثنین؟ قال واثنین"

.1753المشكاة "حم ق" عن أبي سعید."صحیح"

تَجِیبُوا لِلَّهِ فیما أوحى هللا إلي أن "ما منعك يا أبي أن تجیبني إذ دعوتك؟ ألم تجد-5806-1903 ْ {اس

{ یِیكُمْ ا يُحْ اكُمْ لِمَ ولِ إِذَا دَعَ ُ . "وَلِلرَّس

.2/316الترغیب "حم ت ك" عن أبي ھريرة."صحیح"

."مانع الزكاة يوم القیامة في النار"-5807

.102الروض النضیر "طص" عن أنس."حسن"

.ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر""-5808

.13تخريج مشكلة الفقر "حم ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

"حم .-5809



م ت" عن أبي ھريرة.

. 2328، الصحیحة 2200اإلرواء ، 1790مختصر مسلم "صحیح"

"ما نھیتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أھلك الذين من -5810-1904

.قبلكم كثرة مسائلھم واختالفھم على أنبیائھم"

.1601مختصر مسلم "م" عن أبي ھريرة."صحیح"- 1012-ص 

صاحب الطعام؟! أفال جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غش فلیس "ما ھذا يا -5811-1905

.مني"

أحاديث البیوع: ت."م" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ما يأمن الذي يرفع رأسه في صالته قبل اإلمام أن يحول هللا صورته في صورة حمار؟!"-5812-1906

"م" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ما يجد الشھید من مس القتل إال كما يجد أحدكم من مس القرصة"- 5813-1907

.2/192الترغیب "ت ھـ حب" عن أبي ھريرة."حسن"

."ما يخرج رجل شیئا من الصدقة حتى يفك عنھا لحیي سبعین شیطانا"-5814

طس.: ابن خزيمة،1268الصحیحة "حم ك" عن بريدة."صحیح"

."ما يزال البالء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى هللا وما علیه خطیئة"-5815-1908

: حم، ك، ابن أبي الدنیا، حل.2280الصحیحة "ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

.ة لحم""ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القیامة ولیس في وجھه مزع-5816-1909

ابن عمر.- 1839المشكاة "حم ق" عن أبي ھريرة."صحیح"

ما يسرني أن لي أحدا ذھبا يأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إال دينارا أرصده لدين "-5817-1910

"م" عن أبي ھريرة. .علي"

. 523: خ، مختصر 1028، الصحیحة 48فقه السیرة "صحیح"

"ما يصیب المسلم من نصب وال وصب وال ھم وال حزن وال أذى وال غم -1911-5818- 1013-ص 

.حتى الشوكة يشاكھا إال كفر هللا بھا من خطاياه"

.1537المشكاة "حم ق" عن أبي سعید وأبي ھريرة معا."صحیح"

يستعف يعفه هللا ومن يستغن يغنه هللا "ما يكون عندي من خیر فلن أدخره عنكم وإنه من -5819-1912

"حم ق" عن أبي سعید. .ومن يتصبر يصبره هللا وما أعطي أحد عطاء خیرا وأوسع من الصبر"

: مالك.816، صحیح الترغیب 555مختصر مسلم "صحیح"

ا قیوم ما يمنعك أن تسمعي ما أوصیك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسیت: يا حي ي"- 5820-1913

.برحمتك أستغیث أصلح لي شأني كله وال تكلني إلى نفسي طرفة عین"

.657، صحیح الترغیب 2457الصحیحة "ن ك" عن أنس."حسن"

."ما ينبغي لنبي أن يقول: إني خیر من يونس بن متى"-5821-1914



اس.أبي ھريرة وابن عب-"حم د" عن عبدهللا بن جعفر. ق"صحیح"

"ما ينقم ابن جمیل إال أنه كان فقیرا فأغناه هللا وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس - 5822-1915

أدراعه وأعتده في سبیل هللا وأما العباس فھي علي ومثلھا معھا يا عمر! أما شعرت أن عم الرجل صنو 

.1أبیه"

.858، اإلرواء 505سلم مختصر م"حم ق د ن" عن أبي ھريرة."صحیح"

"متعھا فإنه ال بد من المتاع ولو نصف صاع- 5823-1916

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قلت: وسبب الحديث أن رسول هللا صلى هللا علیه وسلم بعث عمر بن الخطاب رضي هللا عنه على 1

رسول هللا صلى هللا علیه وسلم، يعني أن الصدقة، فقیل: منع ابن جمیل وخالد بن الولید والعباس عم

يعطوا الصدقة، فقال رسول هللا صلى هللا علیه وسلم، فذكره.

.من تمر"- 1014-ص 

.2281الصحیحة "ھق" عن جابر."حسن"

."متعھا ولو بصاع"-5824-1917

.2281الصحیجة "خط" عن جابر."حسن"

.ى جنبه تسعة وتسعون منیة إن أخطأته المنايا وقع في الھرم حتى يموت""مثل ابن آدم وإل-5825

.1569المشكاة "ت الضیاء" عن عبدهللا بن الشخیر."صحیح"

"مثل البخیل والمتصدق كمثل رجلین علیھما جبتان من حديد من ثديھما إلى تراقیھما فأما -5826

جلده حتى تخفي بنانه وتعفوأثره وأما البخیل فال يريد أن ينفق المنفق فال ينفق شیئا إال سبغت على 

.شیئا إال لزقت كل حلقة مكانھا فھو يوسعھا فال تتسع"

.548مختصر مسلم "حم ق ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

."مثل البیت الذي يذكر هللا فیه والبیت الذي ال يذكر هللا فیه مثل الحي والمیت"-5827

"ق" عن أبي موسى.حیح""ص

."مثل الجلیس الصالح كمثل العطار إن لم يعطك من عطره أصابك من ريحه"-5828

.4/57الترغیب "د ك" عن أنس."صحیح"

"مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء كمثل صاحب المسك وكیر الحداد ال يعدمك من صاحب -5829

.تجد ريحه وكیر الحداد يحرق بیتك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبیثة"المسك إما أن تشتريه أو

"خ" عن أبي موسى. "صحیح"

"مثل الصلوات الخمس كمثل نھر جار عذب على باب أحدكم يغتسل فیه كل -5830- 1015-ص 

.يوم خمس مرات فما يبقي ذلك من الدنس"

.15اإلرواء"حم م" عن جابر."صحیح"



."مثل العالم الذي يعلم الناس الخیر وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه"-5831

.71، 70اقتضاء العلم "طب الضیاء" عن جندب."صحیح"

"مثل القائم على حدود هللا والمدھن فیھا كمثل قوم استھموا على سفینة في البحر -5832-1918

الھا وأصاب بعضھم أسفلھا فكان الذين في أسفلھا إذا استقوا من الماء مروا على من فأصاب بعضھم أع

فوقھم فقال الذين في أعالھا: ال ندعكم تصعدون فتؤذونا فقالوا: لوأنا خرقنا في نصیبنا خرقا ولم نؤذ من 

.فوقنا فإن يتركوھم وما أرادوا ھلكوا جمیعا وإن أخذوا على أيديھم نجوا ونجوا جمیعا"

.69الصحیحة "حم خ ت" عن النعمان بن بشیر."صحیح"

."مثل القلب مثل الريشة تقلبھا الرياح بفالة"-5833

: عبد بن حمید، الروياني، البغوي 228, 222: 103المشكاة "ھـ" عن أبي موسى."صحیح"

.87في "شرح السنة" 

.جع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قیئه فیأكله""مثل الذي يتصدق ثم ير-5834-1919

. 1622اإلرواء "م ن ھـ" عن ابن عباس."صحیح"

."مثل الذي يتعلم العلم ثم ال يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز فال ينفق منه"-5835

، تخريج الترغیب 162مة ، العلم ألبي خیث280المشكاة "طس" عن أبي ھريرة."صحیح"

، حم، الدارمي، حل، عد، ابن عبد البر. 1/74

"مثل الذي يسترد ما وھب كمثل الكلب يقيء فیأكل قیئه فإذا استرد -1920-5836- 1016-ص 

".الواھب فلیوقف فلیعرف بما استرد ثم لیدفع إلیه ما وھب

.2282الصحیحة "د" عن ابن عمرو."حسن"

."مثل الذي يعلم الناس الخیر وينسى نفسه مثل الفتیلة تضيء للناس وتحرق نفسھا"-5837

.127، 126صحیح الترغیب "طب" عن أبي برزة وجندب."صحیح"

."مثل الذي يعین قومه على غیر الحق مثل بعیر تردى وھو يجر بذنبه"-5838

: حم، د، حب، ك.4904مشكاة ال"ھق" عن ابن مسعود."صحیح"

"مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل األترجة ريحھا طیب وطعمھا طیب ومثل المؤمن الذي - 5839-1920

ال يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمھا طیب وال ريح لھا ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحھا 

لقرآن كمثل الحنظلة طعمھا مر وال ريح لھا ومثل الجلیس طیب وطعمھا مر ومثل الفاجر الذي ال يقرأ ا

الصالح كمثل صاحب المسك إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه ومثل جلیس السوء كمثل صاحب 

.الكیر إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه"

.43نقد الكتاني ص "ن ھـ" عن أنس."صحیح"

قرأ القرآن كمثل األترجة ريحھا طیب وطعمھا طیب ومثل المؤمن الذي ال يقرأ "مثل المؤمن الذي ي-5840

القرآن كمثل التمرة ال ريح لھا وطعمھا حلوومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحھا طیب 

.وطعمھا مر ومثل المنافق الذي ال يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لیس لھا ريح وطعمھا مر"

. 43، نقد الكتاني 2104مختصر مسلم " عن أبي موسى.4"حم ق "صحیح"



"مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفیؤھا الريح مرة وتعدلھا مرة ومثل - 1922-5841- 1017-ص 

.المنافق كمثل األرزة ال تزال حتى يكون انجفافھا مرة واحدة"

. 87، إيمان ابن أبي شیبة 28مختصر مسلم "حم ق" عن كعب بن مالك."صحیح"

"مثل المؤمن كمثل الزرع ال تزال الريح تفیؤه وال يزال المؤمن يصیبه بالء ومثل المنافق -5842-1923

.كمثل شجرة األرز ال يھتز حتى يستحصد"

: م.86إيمان ابن أبي شیبة "حم ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

كمثل خامة الزرع من حیث أتتھا الريح كفأتھا فإذا سكنت اعتدلت وكذلك المؤمن "مثل المؤمن-5843

.يكفأ بالبالء ومثل الفاجر كاألرزة صماء معتدلة حتى يقصمھا هللا تعالى إذا شاء"

: حم.2283الصحیحة "ق" عن أبي ھريرة."صحیح"

ومثل الكافر مثل األرزة ال تزال مستقیمة حتى "مثل المؤمن مثل السنبلة تستقیم مرة وتخر مرة-5844

.تخر وال تشعر"

: ابن عساكر. 2283الصحیحة "حم الضیاء" عن جابر."صحیح"

."مثل المؤمن مثل السنبلة تمیل أحیانا وتقوم أحیانا"-5845

: البزار، الضیاء، أبي ھريرة.2284"صحیح" "ع الضیاء" عن أنس. الصحیحة 

"مثل المؤمن مثل النحلة إن أكلت أكلت طیبا وإن وضعت وضعت طیبا وإن وقعت على عود نخر لم -5846

.تكسره ومثل المؤمن مثل سبیكة الذھب إن نفخت علیھا احمرت وإن وزنت لم تنقص"

: حم، البزار، الرامھرمزي. 2288الصحیحة "ھب" عن ابن عمرو."حسن"

.النحلة ال تأكل إال طیبا وال تضع إال طیبا""مثل المؤمن مثل-5847

: ابن عساكر.354الصحیحة "طب حب" عن أبي رزين."صحیح"- 1018-ص 

."مثل المؤمن مثل النخلة ما أخذت منھا من شيء نفعك"-5848

.2285الصحیحة "طب" عن ابن عمر."صحیح"

م وتراحمھم وتعاطفھم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضوتداعى له "مثل المؤمنین في توادھ-5849

.سائر الجسد بالسھر والحمى"

.1082، الصحیحة 890، الروض 1774مختصر مسلم "حم م" عن النعمان بن بشیر."صحیح"

ائم "مثل المجاھد في سبیل هللا وهللا أعلم بمن يجاھد في سبیله كمثل الصائم الق-5850-1924

.الخاشع الراكع الساجد"

.2/179الترغیب "ن" عن أبي ھريرة."صحیح"

"مثل المجاھد في سبیل هللا وهللا أعلم بمن يجاھد في سبیله كمثل الصائم القائم الدائم الذي -5851

خله الجنة أو ال يفتر من صیام وال صدقة حتى يرجع وتوكل هللا تعالى للمجاھد في سبیله إن توفاه أن يد

.يرجعه سالما مع أجر أو غنیمة"

"ق ت ن" عن أبي ھريرة. "صحیح"

"مثل المسلمین والیھود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عمال إلى اللیل -5852-1925

ال تفعلوا فعملوا إلى نصف النھار فقالوا: ال حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا لك فقال لھم:

أكملوا بقیة عملكم وخذوا أجركم كامال فأبوا وتركوه فاستأجر أجراء بعدھم فقال: اعملوا بقیة يومكم ولكم 



الذي شرطت لھم من األجر فعملوا حتى إذا كان حین صالة العصر قالوا: لك ما عملنا ولك األجر الذي 

شيء يسیر فأبوا فاستأجر قوما أن يعملوا جعلت لنا فیه فقال: أكملوا بقیة عملكم فإنما بقي من النھار

له بقیة يومھم فعملوا بقیة يومھم حتى 

غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقین كلیھما فذلك مثلھم ومثل ما قبلوا من ھذا - 1019-ص 

.النور"

"خ" عن أبي موسى."صحیح"

ھذه مرة وإلى ھذه مرة ال تدري أيھما "مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بین الغنمین تعیر إلى-5853

.تتبع"

.554، الروض النضیر 1942مختصر مسلم "حم م ن" عن ابن عمر."صحیح"

."مثل أمتي مثل المطر ال يدرى أوله خیر أم آخره"-5854

"حم ت" عن أنس. "حم" عن عمار "ع" عن علي. "طب" عن ابن عمر وابن "صحیح"

عمار. حل، -أني. حب-: الطیالسي، عد، ابن عیاكر2286، الصحیحة 6277المشكاة عمرو.

ابن عمر.-القضاعي

"مثل ما بعثني هللا به من الھدى والعلم كمثل الغیث الكثیر أصاب أرضا فكان منھا نقیة -5855-1926

فنفع هللا بھا الناس شربوا منھا قبلت الماء فأنبتت الكأل والعشب الكثیر وكانت منھا أجادب أمسكت الماء 

وسقوا ورعوا وأصاب طائفة منھا أخرى إنما ھي قیعان ال تمسك ماء وال تنبت كأل فذلكم مثل من فقه في 

دين هللا ونفعه ما بعثني هللا به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل ھدى هللا الذي 

.أرسلت به"

.150المشكاة "ق" عن أبي موسى."صحیح"

."مثل مؤخرة الرحل يكون بین يدي أحدكم ثم ال يضره من مر بین يديه"-5856-1927

.339مختصر مسلم "حم ھـ" عن طلحة."صحیح"

"مثلي في النبیین كمثل رجل بنى دارا فأحسنھا،- 5857-1928

يضعھا فجعل الناس يطوفون بالبنیان ويعجبون وأكملھا وأجملھا وترك فیھا موضع لبنة لم- 1020-ص 

.منه ويقولون: لو تم موضع ھذه اللبنة فأنا في النبیین موضع تلك اللبنة"

"حم ت" عن أبي "حم ق ت" عن جابر "حم ق" عن أبي ھريرة "حم م" عن أبي "صحیح"

.141فقه السیرة سعید.

را فلما أضاءت ما حولھا جعل الفراش وھذه الدواب التي يقعن "مثلي كمثل رجل استوقد نا-5858-1929

في النار يقعن فیھا وجعل يحجزھن ويغلبنه فیقتحمن فیھا فذلك مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار: 

.ھلم عن النار ھلم عن النار فتغلبوني فتقتحمون فیھا"

.3082، الضعیفة 1544مختصر مسلم"حم ق ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

"مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فیھا وھو يذبھن عنھا وأنا آخذ -5859



.بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي"

: م.3082الضعیفة "حم" عن جابر."صحیح"

قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجیش بعیني "مثلي ومثل ما بعثني هللا به كمثل رجل أتى-5860-1930

وإني أنا النذير العريان فالنجاء النجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مھلھم فنجوا وكذبته 

طائفة منھم فأصبحوا مكانھم فصبحھم الجیش فأھلكھم واجتاحھم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت 

.ت به من الحق"به ومثل من عصاني وكذب بما جئ

.1526مختصر مسلم "ق" عن أبي موسى."صحیح"

."مدمن الخمر كعابد وثن"-5861

: ھـ. 2177الصحیحة "تخ ھب" عن أبي ھريرة."صحیح"

"حم د ن ."مر أختك فلتركب، ..... فإن هللا عن تعذيب أختك نفسھا لغني"-5862- 1021-ص 

عن عقبة بن عامر "د ك" عن ابن عباس.ھـ" 

. 2592اإلرواء "صحیح"

"مر رجل بغصن شجرة على ظھر طريق فقال: وهللا ألنحین ھذا عن المسلمین ال يؤذيھم فأدخل -5863

.الجنة"

.1795مختصر مسلم "حم م" عن أبي ھريرة."صحیح"

.على وجبريل كالحلس البالي من خشیة هللا تعالى""مررت لیلة أسري بي بالمأل األ-5864

. 821، السنة 2289األحاديث الصحیحة "طس" عن جابر."حسن"

."مررت لیلة أسري بي على موسى قائما يصلي في قبره"-5865

"حم م ن" عن أنس. "صحیح"

."مروا أبا بكر فلیصل بالناس"-5866

ق ت ھـ" عن عائشة. "ق" عن أبي موسى. "خ" عن ابن عمر. "ھـ" عن ابن عباس "حم"صحیح"

.541، اإلرواء 499فقه السیرة وسالم بن عبید.

."مروا الصبي بالصالة إذا بلغ سبع سنین وإذا بلغ عشر سنین فاضربوه علیھا"-5867-1932

: حم، الدارمي، ت، ابن خزيمة، 247، اإلرواء 508صحیح أبي داود "د" عن سبرة."صحیح"

.1قط، ك، ھق

"مروا أوالدكم بالصالة وھم أبناء سبع سنین واضربوھم -5868

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبعده شاھد 4025وقد مضى "علموا ...."قلت: ھذا لفظ أبي داود وأحمد. ولفظ اآلخرين غیر من يأتي: 1

"إذا بلغ أوالدكم سبع سنین ففرقوا بین فرشھم يث أبي ھريرة. وأما لفظ "قط، ك" فھو بلفظ: له من حد

، فذكر التفريق بدل األمر بالصالة أو تعلیمھا. وذكر التفريق شاذ 418والباقي مثله، وقد مضى برقم ..."

التفريق فیھما من حديث سبرة ومحفوظ من حديث ابن عمرواآلتي وحديث أبي ھريرة المشار إلیه ومحل 

بعد األمر بضربھم وھم أبناء عشر، فاقتضى التنبیه علیه ھنا، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لنبھت 

عُوالً}علیه ھناك عند لفظ "قط، ك"  راً كَانَ مَفْ ْ ضِيَ اللَّهُ أَم ْ ْ لِیَق . وقد استدركنا ذلك.{وَلَكِن



في المضاجع ، ........."علیھا وھم أبناء عشر سنین وفرقوا بینھم - 1022-ص 

.247، اإلرواء 509، صحیح أبي داود 572المشكاة "حم د ك" عن ابن عمرو."حسن"

."مروه فلیتكلم ولیستظل ولیقعد ولیتم صومه"- 5869-1933

.2591اإلرواء "حم خ د" عن ابن عباس."صحیح"

.یر فستفعل وال تضرب ظعینتك كضرب أمتك""مرھا فإن يك فیھا خ-5870-1934

: الطیالسي، ك. 130صحیح أبي داود "د حب" عن لقیط بن صبرة."صحیح"

."مسألة الغني شین في وجھه يوم القیامة"-5871

.793صحیح الترغیب "حم" عن عمران."صحیح"

مؤمن يستريح من نصب الدنیا وأذاھا إلى رحمة هللا تعالى "مستريح ومستراح منه العبد ال-5872-1935

.والعبد الفاجر تستريح منه العباد والبالد والشجر والدواب"

: مالك.1710، الصحیحة 466مختصر مسلم "حم ق ن" عن أبي قتادة."صحیح"

."مضت الھجرة ألھلھا أبايعه على اإلسالم والجھاد"-5873-1936

.1185مختصر مسلم "ق" عن مجاشع بن مسعود.""صحیح

."مضمضوا من اللبن فإن له دسما"-5874

.1361الصحیحة "د" عن ابن عباس وسھل بن سعد."صحیح"

."مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على مليء فلیتبع"-5875

، أحاديث 1418، اإلرواء 6126، الروض 962ختصر مسلم م"ق" عن أبي ھريرة."صحیح"

، الدارمي، ابن أبي شیبة، ابن الجارود.4البیوع: مالك، الشافعي، حم، 

."مطل الغني ظلم وإذا أحلت على مليء فاتبعه"- 5876-1937

أحاديب البیوع: حم، ن، الطحاوي."ھـ" عن ابن عمر."صحیح"- 1023-ص 

."مع الغالم عقیقة فأھريقوا عنه دما وأمیطوا عنه األذى"-5877-1938

.1171اإلرواء "خ د ھـ" عن سلمان بن عامر."صحیح"

"معاذ هللا أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي إن ھذا وأصحابه يقرءون القرآن ال يجأوز -5878-1939

.ة"حناجرھم يمرقون من الدين مروق السھم من الرمی

"حم ق" عن جابر."صحیح"

."معاذ بن جبل أعلم الناس بحالل هللا وحرامه"-5879

: العفیلي.1436الصحیحة "حل" عن أبي سعید."صحیح"

."معاذ بن جبل أمام العلماء يوم القیامة برتوة"-5880

ابن عمر.- : ابن سعد، حل1090الصحیحة"حل طب" عن محمد بن كعب مرسال."صحیح"

."معترك المنايا ما بین الستین إلى السبعین"-5881

.1571الصحیحة .1"الحكیم" عن أبي ھريرة"حسن"

"معقبات ال يخیب قائلھن: ثالث وثالثون تسبیحة وثالث وثالثون تحمیدة وأربع وثالثون تكبیرة في -5882



.دبر كل صالة مكتوبة"

. 102الصحیحة "حم م ت ن" عن كعب بن عجرة."صحیح"

."معلم الخیر يستغفر له كل شيء حتى الحیتان في البحر"-5883

أبي أمامة.-: ت79صحیح الترغیب "طس" عن جابر "البزار" عن عائشة."صحیح"

د ما يكون في غد إال هللا تعالى وال يعلم "مفاتیح الغیب خمس ال يعلمھا إال هللا تعالى: ال يعلم أح-5884

أحد ما يكون في األرحام إال هللا تعالى، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.1073رقم "أعمار أمتي ..."وقد صح بلفظ آخر تقدم بلفظ: 1

هللا تعالى وال يعلم متى تقوم الساعة إال هللا تعالى وال تدري نفس بأي أرض تموت إال- 1024-ص 

.وال يدري أحد متى يجيء المطر إال هللا تعالى"

.1"حم خ" عن ابن عمر"صحیح"

"حم د ت ھـ" عن علي.."مفتاح الصالة الطھور وتحريمھا التكبیر وتحلیلھا التسلیم"-5885

.66، صفة الصالة ص 301، اإلرواء 55، صحیح أبي داود 312المشكاة "صحیح"

. "مقام الرجل في الصف في سبیل هللا أفضل من عبادة ستین سنة"-5886

.902الصحیحة "طب ك" عن عمران."صحیح"

."مأل هللا بیوتھم وقبورھم نارا كما شغلونا عن الصالة الوسطى حتى غابت الشمس"-5887-1940

عود." عن علي "م ھـ" عن ابن مس4"حم ق "صحیح"

."ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه"-5888

رجل من الصحابة.-: ن، ك807الصحیحة "ھـ" عن علي "ك ھق" عن ابن مسعود."صحیح"

."ملعون من أتى امرأة في دبرھا"-5889

.30، آداب الزفاف ص 3193المشكاة "حم د" عن أبي ھريرة."صحیح"

من سأل بوجه هللا وملعون من سئل بوجه هللا ثم منع سائله ما لم يسأل "ملعون -5890

"طب" عن أبي موسى .ھجرا"

: الدوالبي، ابن عساكر. 2290، الصحیحة 844صحیح الترغیب "حسن"

"ملعون من سب أباه ملعون من سب أمه ملعون من ذبح لغیر هللا ملعون من غیر تخوم األرض -5891

ن من كمه أعمى عن ملعو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.3255"خمس ال...."مضى تخريجه تحت حديث بريدة المتقدم بلفظ 1



.طريق ملعون من وقع على بھیمة ملعون من عمل بعمل قوم لوط"- 1025-ص 

.3583المشكاة "حم" عن ابن عباس."صحیح"

.شد الناس عذابا يوم القیامة الذين يصورون ھذه الصور""من أ- 5892-1941

"خ" عن عائشة."صحیح"

"م" عن أبي ."من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدھم لورآني بأھله وماله"-5893

ھريرة.

. 1418، الصحیحة 1604مختصر مسلم "صحیح"

لتفحش وقطیعة الرحم وتخوين األمین وائتمان "من أشراط الساعة الفحش وا-5894

"طس" عن أنس. .الخائن"

ابن عمرو.-أنس. حم؛ البزار-: البزار2290الصحیحة "صحیح"

."من أشراط الساعة أن يتباھى الناس في المساجد"-5895

ن خزيمة، ھـ، ع، ھق.: حم، د، الدارمي، اب275صحیح أبي داود "ن" عن أنس."صحیح"

"من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد ال يصلي فیه ركعتین وأن ال يسلم الرجل إال على -5896

". من يعرف، .....

.1326، تعلیقي على ابن خزيمة 4514الضعیفة "طب" عن ابن مسعود."صحیح"

.قضي عنه دينا تقضي له حاجة تنفس له كربة""من أفضل العمل إدخال السرور على المؤمن ت-5897

.2291الصحیحة "ھب" عن ابن المنكدر مرسال."صحیح"

"طب" عن ابن مسعود. ."من اقتراب الساعة انتفاخ األھلة"-5898

طلحة-أنس. تخ- أبي ھريرة. طس، الضیاء- : عق، عد، تمام. طس، طص2292الصحیحة "صحیح"

الشعبي والحسن مرسال. -بن أبي حدرد. أبو عمرو الداني

"من اقتراب الساعة أن يرى الھالل قبال فیقال: للیلتین وأن تتخذ المساجد طرقا -5899- 1026-ص 

"طس" عن أنس..وأن يظھر موت الفجأة"

: الضیاء. 2292، الصحیحة 107الروض النضیر "حسن"

."من أكبر ال-5900

ابن عمرو.-: حب، ك، طب، خ3/46الترغیب "طب" عن عبدهللا بن أنیس."صحیح"

."من البر أن تصل صديق أبیك"-5901

.1ابن عمر-: حم، م2303الصحیحة "طس" عن أنس."صحیح"

."من التمر والبسر خمر"-5902

.2: د، النعمان3647المشكاة "طب" عن جابر."صحیح"

."من الحنطة خمر ومن التمر خمر ومن الشعیر خمر ومن الزبیب خمر ومن العسل خمر"-5903

النعمان.- : د، ت، ھـ3647المشكاة "حم" عن ابن عمر."صحیح"

.-يعني العصر-أھله وماله""من الصالة صالة من فاتته فكأنما وتر-5904-1942

.480صحیح الترغیب "ن" عن نوفل بن معاوية وابن عمر."صحیح"

"من الغیرة ما يحب هللا ومنھا ما يكره هللا فأما ما يحب فالغیرة في الريبة وأما ما يكره - 5905-1943



.فالغیرة في غیر ريبة"

.1999اإلرواء .3"ھـ" عن أبي ھريرة"صحیح"

"من الفطرة المضمضة واالستنشاق والسواك،- 5906-1944

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

."إن أبر البر أن يصل ..."بلفظ: 1525وقد مضى حديثه برقم 1

."إن من العنب خمرا ..."بلفظ: 2220وقد مضى حديثه برقم 2

عن ابن -طرة المضمضة، واالستنشاق والسواك وقص الشارب". "خمن الف- ھنا في األصل ما نصه "ز3

عمر". وال أدري كیف وقع ھذا فیه، فإنه ال أصل له في "الزيادة" وال في "خ"، ولذلك حذفه.

وقص الشارب وتقلیم األظفار ونتف اإلبط واالستحداد وغسل البراجم واالنتضاح - 1027-ص 

.واالختتان"

.44صحیح أبي داود ار بن ياسر."ھـ" عن عم"حسن"

."من الفطرة حلق العانة وتقلیم األظفار وقص الشارب"- 5907-1945

.1: ابن سعد، ن43صحیح أبي داود "خ" عن ابن عمر."صحیح"

."من الكبائر شتم الرجل والديه: يسب أبا الرجل فیسب أباه ويسب أمه فیسب أمه"-5908-1946

: حم.1/22الترغیب "ق ت" عن ابن عمرو.حیح""ص

."من هللا تعالى ال من رسوله: لعن هللا قاطع السدر"-5909

علي.-: الطحاوي، ھق615الصحیحة "طب ھق" عن معاوية بن حیدة."صحیح"

."من المذي الوضوء ومن المني الغسل"-5910

.311المشكاة ."ت" عن علي"صحیح"

."من حسن إسالم المرء تركه ما ال يعنیه"-5911

"ت ھـ" عن أبي ھريرة "حم طب" عن الحسین بن علي "الحاكم في الكنى" عن أبي بكر "صحیح"

الشیرازي وعن أبي ذر "الحاكم في تاريخه" عن علي بن أبي طالب "طص" عن زيد ابن ثابت "ابن 

. 345، 268، شرح العقیدة الطحاوية 321، 293الروض النضیر بن ھشام.عساكر" عن الحارث 

."من حین يخرج أحدكم من منزله إلى مسجده فرجل تكتب حسنة واألخرى تمحوسیئة"-5912

: حم، ن، حب.296صحیح الترغیب "ك ھب" عن أبي ھريرة."صحیح"

.حثیا ال يعده عدا"خلیفة يحثو المال2"من خلفائكم-5913

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.4288برقم "الفطرة قص ...."قلت: ومضى بلفظ 1

وھو المھدي المبشر بخروجه بین يدي نزول عیسى علیه الصالة والسالم، ويصلي عیسى علیه 2

.5920الصالة والسالم خلفه. انظر الحديث الآلتي



/8, م 98, 96, 60, 3/49"م" عن أبي سعید. حم "صحیح"- 1028-ص 

."من خیر طیبكم المسك"-5914

.7/471، م 88، 62، 47، 46، 40، 36، 3/31"ن" عن أبي سعید. حم "صحیح"

من خیر معاش الناس لھم رجل ممسك عنان فرسه في سبیل هللا يطیر على متنه كلما "- 5915-1947

علیه يبتغي القتل والموت مظانه ورجل في غنیمة في رأس شعفة من ھذه أو فزعة طار 2سمع ھیعة

الشعف أو بطن واد من ھذه األودية يقیم الصالة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتیه الیقین لیس من 

.الناس إال في خیر"

.6/39، م 3796المشكاة "م ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

.س من تدركھم الساعة وھم أحیاء""من شرار النا-5916

، حم.18تحذير الساجد ص عن ابن مسعود.3"خ""صحیح"

."من شر الناس ذوالوجھین: الذي يأتي ھؤالء بوجه وھؤالء بوجه"-5917-1948

.8/27وم 4/395خ "د" عن أبي ھريرة."صحیح"

.-يعني المیت-ه الوضوء""من غسله الغسل ومن حمل-5918-1949

.53أحكام الجنائز ص "ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين أھل الوبر -وأشار نحوالمشرق-"من ھاھنا جاءت الفتن-5919-1950

.عند أصول أذناب اإلبل والبقر في ربیعة ومضر"

"خ" عن ابن مسعود. "صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.1032قلت: وتقدم لفظھما 1

الھیعة والھاعة الصوت تفزع منه وتخافه من عدو.2

إطالق العزو إلیه معناه اصطالحا أنه عنده موصول، ولیس كذلك بل ھو عنده معلق، فكان ينبغي 3

تقییده، وعزوه إلى ما وصله أو إلى بعضھم على األقل.

."منا الذي يصلي عیسى ابن مريم خلفه"-5920- 1029-ص 

.2293الصحیحة "أبونعیم في كتاب المھدي" عن أبي سعید."صحیح"

."من آتاه هللا من ھذا المال شیئا من غیر أن يسأله فلیقبله فإنما ھورزق ساقه هللا إلیه"-5921

.842ترغیب صحیح ال"حم" عن أبي ھريرة."صحیح"

."من آذى العباس فقد آذاني إنما عم الرجل صنوأبیه"-5922

أبي –عبد المطلب. ابن سعد -: ن، ك3156المشكاة "ابن عساكر" عن ابن عباس."حسن"

مجلز. 

."من آذى المسلمین في طرقھم وجبت علیه لعنتھم"-5923

-: عد، أبو نعیم2294: الصحیحة 144صحیح الترغیب "طب" عن حذيفة بن أسید."حسن"

أبي ذر.

. "حم تخ ك" عن عمروبن شاس. "من آذى علیا فقد آذاني"-5924



جابر. - سعد. ابن عساكر-: حب، ابن عساكر. الھیثم بن كلیب2295"صحیح" الصحیحة 

كان حقا على هللا أن يدخله -5925-1951

.الجنة ھاجر في سبیل هللا أو جلس في أرضه التي ولد فیھا"

.921الصحیحة "صحیح" "حم خ" عن أبي ھريرة.

."من أوى ضالة فھو ضال ما لم يعرفھا"-5926

.1062مختصر مسلم "حم م" عن زيد بن خالد."صحیح"

.فال يبعه حتى يستوفیه""من ابتاع طعاما -5927-1952

" عن ابن عباس. "حم م" عن أبي 4"ق "حم ق ن ھـ" عن ابن عمر."صحیح"

. 1328، اإلرواء 909مختصر مسلم ھريرة.

"من ابتاع محفلة أو مصراة فھو بالخیار ثالثة - 5928-1953

.ھا ردھا وصاعا من تمر ال سمراء"أيام إن شاء أن يمسكھا أمسكھا وإن شاء أن يرد- 1030-ص 

أحاديث البیوع."ن ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

"من ابتاع نخال بعد أن تؤبر فثمرتھا للبائع إال أن يشترط المبتاع وإن ابتاع عبدا وله مال - 5929-1954

.فماله للذي باعه إال أن يشترط المبتاع"

.1314اإلرواء ن عمر "ھـ" عن عبادة بن الصامت."حم خ ھـ" عن اب"صحیح"

."من ابتغى العلم لیباھي به العلماء أو يماري به السفھاء أو تقبل أفئدة الناس إلیه فإلى النار"-5930

.225المشكاة "ك ھب" عن كعب بن مالك."حسن"

.له حجابا من النار""من ابتلي بشيء من البنات فصبر علیھن كن- 5931-1955

أبي سعید.- : خ3/83الترغیب "ت" عن عائشة."صحیح"

."من ابتلي من ھذه البنات بشيء فأحسن إلیھن كن له سترا من النار"-5932

.1760مختصر مسلم "حم ق ن" عن عائشة."صحیح"

.كفره""من أبلي بالء فذكره فقد شكره وإن كتمه فقد-5933

.618الصحیحة "صحیح" "د الضیاء" عن جابر.

"من أتى أخاه المسلم عائدا مشى في خرافة الجنة حتى يجلس فإذا جلس غمرته -5934-1956

الرحمة فإن كان غدوة صلى علیه سبعون ألف ملك حتى يمسي وإن كان مساء صلى علیه سبعون ألف 

.ملك حتى يصبح"

.1367الصحیحة ."ھـ ك" عن علي"صحیح"

."من أتى الجمعة فلیغتسل"- 5935-1957

الغسل.-اإلرواء"حم ق ت ھـ" عن ابن عمر."صحیح"- 1031-ص 

. "من أتى المسجد لشيء فھو حظه"-5936

.491، صحیح أبي داود 730المشكاة "د" عن أبي ھريرة."صحیح"



.إلیكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له""من أتى -5937

.957صحیح الترغیب "طب" عن الحكم بن عمیر."صحیح"

."من أتى بھیمة فاقتلوه واقتلوھا معه"-5938-1958

أبي ھريرة.- : حم، ع2348اإلرواء "د" عن ابن عباس."صحیح"

"حم ك" عن أبي .فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد""من أتى عرافا أو كاھنا-5939

ھريرة. 

.31، آداب الزفاف ص 4559، المشكاة 768شرح العقیدة الطحاوية "صحیح"

"حم م" عن بعض أمھات .من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صالة أربعین لیلة""-5940

المؤمنین.

. 1496، مختصر مسلم 767، شرح العقیدة الطحاوية 284ام غاية المر"صحیح"

"من أتى فراشه وھو ينوي أن يقوم يصلي من اللیل فغلبته عینه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان -5941

.نومه صدقة علیه من ربه"

ابن : 1187، صحیح أبي داود 600و19صحیح الترغیب "ن ھـ حب ك" عن أبي الدرداء."حسن"

نصر.

"من أتى كاھنا فصدقه بما يقول أو أتى امرأة حائضا أو أتى امرأة في دبرھا فقد برئ مما أنزل -5942

.على محمد"

.2006، اإلرواء 551المشكاة " عن أبي ھريرة.4"حم "صحیح"

."من أتى ھذا البیت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه"-5943-1959

. 641مختصر مسلم "م" عن أبي ھريرة."صحیح"

"من أتاكم وأمركم جمیع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق -1960-5944- 1032-ص 

.جماعتكم فاقتلوه"

.2452اإلرواء "م" عن عرفجة."صحیح"

."من أتت علیه ستون سنة فقد أعذر هللا إلیه في العمر"-5945

: خط.1088الصحیحة "حم" عن أبي ھريرة."صحیح"

"حم م د" ."من اتخذ كلبا إال كلب زرع أو كلب صید ينقص من أجره كل يوم قیراط"- 5946-1961

عن أبي ھريرة "م" عن ابن عمر. 

.1244-1243مختصر مسلم "صحیح"

.هللا فالصلوات المكتوبات كفارات لما بینھن""من أتم الوضوء كما أمره-5947-1962

.190، صحیح الترغیب 131مختصر مسلم "م ن ھـ" عن عثمان."صحیح"

عن ابن عمر. 1"ھـ"."من أتي عند ماله فقوتل فقاتل فقتل فھو شھید"- 5948-1963

.2ابن عمرو-3: حم، 41أحكام الجنائز "صحیح"

.من أثكل ثالثة من صلبه في سبیل هللا فاحتسبھم على هللا وجبت له الجنة""-5949

ابن عساكر.-: حم2296الصحیحة "طب" عن عقبة بن عامر."صحیح"

"من أثنیتم علیه خیرا وجبت له الجنة ومن أثنیتم علیه شرا وجبت له النار أنتم شھداء هللا في -5950

ن" عن أنس. "حم ق .األرض"



. 42، أحكام الجنائز ص 484مختصر مسلم "صحیح"

."من أجل سلطان هللا أجله هللا يوم القیامة"-5951

: حم، ابن أبي حاتم. 2297الصحیحة "طب" عن أبي بكرة."حسن"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة".األصل "م" والتصويب من "الزياد1

.6011قلت: ويأتي لفظه قريبا برقم 2

."من أحاط حائطا على أرض فھي له"-5952- 1033-ص 

.1554اإلرواء "حم د الضیاء" عن سمرة."صحیح"

"حم تخ" عن معاوية "ھـ حب" عن ."من أحب األنصار أحبه هللا ومن أبغض األنصار أبغضه هللا"-5953

البراء.

الحارث بن يزيد األنصاري. -: حب1602، 991الصحیحة ""صحیح

."من أحب الحسن والحسین فقد أحبني ومن بغضھما فقد أبغضني"-5954

.101أحكام الجنائز "حم ھـ ك" عن أبي ھريرة."حسن"

."من أحب أن تسره صحیفته فلیكثر فیھا من االستغفار"-5955

.229الصحیحة الضیاء" عن الزبیر."ھب "حسن"

"ق د ن" عن أنس ."من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فلیصل رحمه"-5956

"حم خ" عن أبي ھريرة.

.181، الضعیفة 4918المشكاة "صحیح"

."من أحب أن يتمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعده من النار"-5957

.357الصحیحة "حم د ت" عن معاوية ."صحیح"

5958-.

: حم، البزار.2300الصحیحة "ھب" عن أبي ھريرة."حسن"

إال أخبرتكم به ما "من أحب أن يسأل عن شيء فلیسأل عنه فوهللا ال تسألوني عن شيء-5959-1964

دمت في مقامي ھذا والذي نفسي بیده لقد عرضت على الجنة والنار آنفا في عرض ھذا الحائط وأنا 

.أصلي فلم أر كالیوم في الخیر والشر"- 1034-ص 

جزء الكسوف."حم ق" عن أنس."صحیح"

.عده""من أحب أن يصل أباه في قبره فلیصل إخوان أبیه من ب-5960

.1432الصحیحة "ع حب" عن ابن عمر."صحیح"

."من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فلیقرأ على قراءة أم عبد"- 5961-1965

ابن مسعود. - عنھما. ابن سعد-: تج2301الصحیحة "حم ھـ ك" عن أبي بكر وعمر."صحیح"



عمار. - ك

قیس مرسال.عطیة بن-ابن عساكر

."من أحب أن ينظر إلى شھید يمشي على وجه األرض فلینظر إلى طلحة بن عبد هللا"-5962

.126الصحیحة "ت ك" عن جابر."صحیح"

."من أحب علیا فقد أحبني ومن أبغض علیا فقد أبغضني"-5963

.1299الصحیحة "ك" عن سلمان."صحیح"

".أحب لقاء هللا أحب هللا لقاءه ومن كره لقاء هللا كره هللا لقاءه"من -5964

. 454مختصر مسلم "حم ق ت ن" عن عائشة وعبادة."صحیح"

5965-.

380الصحیحة "د الضیاء" عن أمامة."صحیح"

."من أحبني فلیحب أسامة"- 5966-1966

.2054مختصر مسلم "م" عن فاطمة بنت قیس."صحیح"- 1035-ص 

5967-1967-

.حسنات في میزانه يوم القیامة"

.1586اإلرواء ھريرة."حم خ ن" عن أبي "صحیح"

."من احتجم لسبع عشرة من الشھر وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان له شفاء من كل داء"-5968

: ھق.622الصحیحة "د ك" عن أبي ھريرة."حسن"

."من احتسب ثالثة من صلبه دخل الجنة قالت امرأة: واثنان؟ قال واثنان"-5969-1968

"ن حب" عن أنس. "صحیح"

: تخ.2302الصحیحة ."من أحدث في أمرنا ھذا ما لیس منه فھو رد"-5970

.5غاية المرام "ق د ھـ" عن عائشة."صحیح"

"من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد منھما ولم يحل حتى يقضي -5971-1969

.حجه ويحل منھما جمیعا"

: ابن 4/71، التعلیقات الجیاد 1/262التعلیق على الروضة الندية "ت ھـ" عن ابن عمر.صحیح""

الجارود.

."من أحسن الرمي ثم تركه فقد ترك نعمة من النعم"-5972

.2/172"القراب في الرمي" عن يحیى بن سعید مرسال. الترغیب "صحیح"

لم يؤاخذ بما عمل في الجاھلیة ومن أساء في اإلسالم أخذ باألول "من أحسن في اإلسالم-5973

.واآلخر"

"حم ق ھـ" عن ابن مسعود."صحیح"

"من أحیا أرضا میتة فله فیھا أجر وما أكلت العافیة -5974



.منھا فھو له صدقة"- 1036-ص 

.568الصحیحة "حم ن حب الضیاء" عن جابر."صحیح"

."من أحیا أرضا میتة فھي له"-5975-1970

.1550اإلرواء "ت" عن جابر."صحیح"

"من أحیا أرضا میتة فھي له ولیس لعرق ظالم حق".-5976

.1551، اإلرواء 88الضعیفة "حم د ت الضیاء" عن سعید بن زيد."صحیح"

.""من أخاف أھل المدينة أخافه هللا-5977

-: ابن النجار. حم، الحربي، ن، الدوالبي، ابن عساكر2304الصحیحة "حب" عن جابر."صحیح"

السائب.

."من أخاف أھل المدينة فقد أخاف ما بین جنبي"-5978

: تخ، ابن عساكر.2304الصحیحة "حم" عن جابر."صحیح"

"ك ھب" عن عائشة..1"من أخذ السبع فھو خیر"-5979

: حم، ابن نصر، الطحاوي، خط، الواحدي. 2305الصحیحة "حسن"

."من أخذ أموال الناس يريد أداءھا أدى هللا عنه ومن أخذھا يريد إتالفھا أتلفه هللا"-5980

"حم خ ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

.هللا""من أخذ دينا وھو يريد أن يؤديه أعانه -5981-1971

.1029الصحیحة "ن" عن میمونة."صحیح"

."من أخذ على تعلیم القرآن قوسا قلده هللا مكانھا قوسا من نار جھنم يوم القیامة"-5982

.256الصحیحة "حل ھق" عن أبي الدرداء."صحیح"

"من أخذ من األرض شیئا بغیر حقه خسف به - 5983-1972

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قلت: كذا في رواية "ك" وفي رواية األخیرين الذين استدركناھم إال الطحاوي بلفظ "حبر".1

.يوم القیامة إلى سبع أرضین"- 1037-ص 

عن سالم عن أبیه.-2958المشكاة "خ" عن ابن عمر."صحیح"

.یئا ظلما جاء يوم القیامة يحمل ترابھا إلى المحشر""من أخذ من األرض ش-5984

.3/54: الترغیب 242الصحیحة "حم طب" عن يعلى بن مرة."صحیح"

"من أخرج من طريق المسلمین شیئا يؤذيھم كتب هللا له به حسنة ومن كتب له عنده حسنة -5985

.أدخله بھا الجنة"

.2306الصحیحة "طس" عن أبي الدرداء."حسن"

. "من ادان دينا ينوي قضاءه أداه هللا عنه يوم القیامة"-5986

: حم.3/3الترغیب "طب" عن میمونة."صحیح"

.وم القیامة""من ادعى إلى غیر أبیه أو انتمى إلى غیر موالیه فعلیه لعنة هللا المتتابعة إلى ي-5987

غاية المرام."د" عن أنس."صحیح"



."من ادعى إلى غیر أبیه لم يرح رائحة الجنة وإن ريحھا لیوجد من مسیرة خمسمائة عام"-5988-1973

: حم، خط.2307الصحیحة "ھـ" عن ابن عمرو."صحیح"

.علیه حرام""من ادعى إلى غیر أبیه وھو يعلم فالجنة -5989

.267، غاية المرام 49مختصر مسلم "حم ق د ھـ" عن سعد وأبي بكرة."صحیح"

."من ادعى ما لیس له فلیس منا ولیتبوأ مقعده من النار"-5990

.1/57م "ھـ" عن أبي ذر."صحیح"

."من أدرك ركعة من الجمعة فلیصل إلیھا أخرى"-5991

.628، اإلرواء 41األجوبة النافعة ص "ھـ ك" عن أبي ھريرة.ح""صحی

"من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن -1974-5992- 1038-ص 

.أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر"

صحیح أبي " عن عائشة وعن ابن عباس." عن أبي ھريرة "حم م ن ھـ4"حم ق "صحیح"

.253، 252، اإلرواء 439داود 

."من أدرك ركعة من الصالة مع اإلمام فقد أدرك الصالة"- 5993-1975

.228، مختصر مسلم 263اإلرواء "حم م" عن أبي ھريرة."صحیح"

.د تمت صالته""من أدرك ركعة من صالة الجمعة أو غیرھا فق- 5994-1976

.41، األجوبة النافعة ص 622اإلرواء "ن ھـ" عن ابن عمر."صحیح"

."من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج"-5995

.1064اإلرواء "طب" عن ابن عباس."صحیح"

.غیره"من أدرك ماله بعینه عند رجل قد أفلس فھو أحق به من "-5996-1977

.1442اإلرواء "ق د" عن أبي ھريرة."صحیح"

"من أدرك معنا ھذه الصالة: صالة الغداة وقد أتى عرفات قبل ذلك لیال أو نھارا فقد قضى -5997-1978

.تفثه وتم حجه"

.1066اإلرواء "حم د ن ك" عن عروة بن مضرس."صحیح"

.ة ركعة فقد أدرك الصالة""من أدرك من الصال-5998

.1026صحیح أبي داود " عن أبي ھريرة.4"ق "صحیح"

."من أدرك من صالة الجمعة ركعة فقد أدرك الصالة"- 5999-1979

.622، اإلرواء 41األجوبة النافعة ص "ن ك" عن أبي ھريرة."صحیح"- 1039-ص 

.صالة ركعة فقد أدركھا""من أدرك من-6000-1980

.1026صحیح أبي داود "ن" عن أبي ھريرة."صحیح"

."من أدرك منكم عیسى ابن مريم فلیقرئه مني السالم"-6001-1981

.2308الصحیحة "ك" عن أنس."حسن"



ون حسنة وبإقامته "من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم ست-6002

.ثالثون حسنة"

.42، الصحیحة 678المشكاة "ھـ ك" عن ابن عمر."صحیح"

."من أراد الحج فلیتعجل"-6003

.990اإلرواء "حم د ك ھق" عن ابن عباس."حسن"

""من أراد الحج فلیتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة-6004

.990اإلرواء "حم ھـ" عن الفضل."حسن"

."من أراد أن يصوم فلیتسحر بشيء"-6005

.2309الصحیحة "صحیح" "حم الضیاء" عن جابر.

6006-.

.2310الصحیحة في األفراد" عن أنس "حل" عن أبي ھريرة وسمرة.-"قط"حسن"

."من أراد أھل المدينة بسوء أذابه هللا كما يذوب الملح في الماء"-6007

.784مختصر مسلم "حم م ھـ" عن أبي ھريرة "م" عن سعد."صحیح"

."من ارتبط فرسا في سبیل هللا ثم عالج علفه بیده كان له بكل حبة حسنة"-6008-1982

: حم، طص، الدوالبي. 175الروض النضیر "ھـ حب" عن تمیم الداري."صحیح"

."من ارتد عن دينه فاقتلوه"-6009- 1040-ص 

.1ابن عباس-خ"طب" عن عصمة بن مالك."صحیح"

ؤنة "من أرضى الناس بسخط هللا وكله هللا إلى الناس ومن أسخط الناس برضا هللا كفاه هللا م-6010

"ت حل" عن عائشة..الناس"

: حب، عبد بن حمید، عق، عد، حل. 2311، الصحیحة 278شرح الطحاوية "صحیح"

"."من أريد ماله بغیر حق فقاتل فقتل فھو شھید-6011

: حم.2/204، الترغیب 1528، اإلرواء 41أحكام الجنائز ص " عن ابن عمرو.3""صحیح"

."من أسبل إزاره في صالته خیالء فلیس من هللا في حل وال حرام"-6012

.647صحیح أبي داود "د" عن ابن مسعود."صحیح"

."من استجمر فلیستجمر ثالثا"-6013

جابر.-: حم، ابن خزيمة، ھق2312الصحیحة "طب" عن ابن عمر."صحیح"

خیرا فاستن به كان له أجره كامال ومن أجور من استن به وال ينتقص من 2"من استسن-6014-1983

أجورھم شیئا ومن استن سنة سیئة فاستن به فعلیه وزره كامال ومن أوزار الذين استنوا به وال ينتقص 

.من أوزارھم شیئا"

.62صحیح الترغیب "ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

.بالمدينة فلیمت بھا فإني أشفع لمن يموت بھا""من استطاع أن يموت-6015

.2/142، الترغیب 2750المشكاة "حم ت ھـ حب" عن ابن عمر."صحیح"

"من استطاع منكم أن ال يحول بینه وبین قبلته أحد-6016
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.6125برقم ويأتي في محله"من بدل ..."قلت: ولفظه: 1

كذا األصل تبعا لـ"الزيادة" وفي "ھـ" استن، ولعله الصواب.2

.فلیفعل"- 1041-ص 

.696صحیح أبي داود "د" عن أبي سعید."صحیح"

."من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فلیفعل"-6017-1984

"م" عن عدي بن حاتم."صحیح"

"الضیاء" عن الزبیر..اع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فلیفعل""من استط-6018

ابن عمر. -الزبیر. القضاعي-: خط2313األحاديث الصحیحة "صحیح"

."من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلینفعه"-6019

.473، الصحیحة 1452مختصر مسلم "حم م ھـ" عن جابر."صحیح"

6020-.

.253الصحیحة "حم د" عن ابن عباس."حسن"

6021-

.روا أنكم قد كافأتموه"معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى ت

، الصحیحة 1943، المشكاة 845صحیح الترغیب "حم د ن حب ك" عن ابن عمر."صحیح"

.1617: اإلرواء 254

"من استعف أعفه هللا ومن استغنى أغناه هللا ومن سأل الناس وله عدل خمس أواق فقد سأل -6022

.إلحافا"

: الطحاوي.2314الصحیحة ينة."حم" عن رجل من مز"صحیح"

."من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فھو غلول"-6023

غاية المرام."د ك" عن بريدة."صحیح"

"من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخیطا فما فوقه كان ذلك غلوال يأتي -6024- 1042-ص 

.به يوم القیامة"

: حم.779، صحیح الترغیب 1214مختصر مسلم "م، د" عن عدي بن عمیرة.حیح""ص

"من استعملناه منكم على عمل فلیجئ بقلیله وكثیره فما أوتي منه أخذ وما نھي عنه -6025-1985

.انتھى"

.1214مختصر مسلم "م د" عن عدي بن عمیرة."صحیح"

.ر للمؤمنین وللمؤمنات كتب هللا له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة""من استغف-6026

.10/2101مجمع الزوائد "طب" عن عبادة."حسن"

"من استغنى أغناه هللا ومن استعف أعفه هللا ومن استكفى كفاه هللا ومن سأل وله قیمة أوقیة -6027



.فقد ألحف"

.2314الصحیحة ید."حم ن الضیاء" عن أبي سع"صحیح"

"من استمع إلى حديث قوم وھم له كارھون صب في أذنیه اآلنك ومن أرى عینیه في المنام ما -6028

.لم ير كلف أن يعقد شعیرة"

.422غاية المرام "طب" عن ابن عباس."صحیح"

."من استودع وديعة فال ضمان علیه"-6029

: قط، 2315، الصحیحة 2/148التعلیق على الروضة الندية ن ابن عمرو."ھـ ھق" ع"حسن"

الخلعي.

"من استیقظ من اللیل وأيقظ امرأته فصلیا ركعتین جمیعا كتبا لیلتئذ من الذاكرين هللا كثیرا -6030-1986

والذاكرات".

: حب.1182صحیح أبي داود "د ك" عن أبي سعید وأبي ھريرة."صحیح"

"من أسلف في شيء فلیسلف في كیل معلوم ووزن -6031

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقال: وإسناده جید. قلت: والعھدة علیه.1

.معلوم إلى أجل معلوم"- 1043-ص 

.1376، اإلرواء 458الروض النضیر " عن ابن عباس.4"حم ق "صحیح"

.أسلم على شيء فھو له""من-6032

.1716اإلرواء "عد ھق" عن أبي ھريرة."صحیح"

."من أسلم على يدي رجل فله والؤه"-6033

- : د، ت، ھـ، قط، ك، ھق2316األحاديث الصحیحة "طب عد قط ھق" عن أبي أمامة."حسن"

تمیم الداري. 

.فإن المالئكة تلعنه وإن كان أخاه ألبیه وأمه""من أشار إلى أخیه بحديدة -6034

.446غاية المرام "م ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

"من اشترى شاة مصراة فھو بالخیار ثالثة أيام فإن ردھا رد معھا صاعا من طعام ال -6035-1987

.سمراء"

، أحاديث البیوع.2847المشكاة "حم م د ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

"من اشترى شاة مصراة فھو بخیر النظرين إن شاء أمسكھا وإن شاء ردھا وصاعا من تمر - 6036-1988

"م" عن أبي ھريرة..ال سمراء"

أحاديث البیوع: د، ت، الدارمي، ابن الجارود، الطحاوي، قط، ھق."صحیح"

ھا بالخیار ثالثة أيام إن شاء أمسكھا وإن شاء ردھا ورد "من اشترى شاة مصراة فھو فی- 6037-1989

".معھا صاعا من تمر

أحاديث البیوع: الدارمي، ابن الجارود، الطحاوي، ھق."حم م ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

"من أصاب بفمه من ذي حاجة غیر متخذ خبئة فال شيء علیه ومن خرج بشيء منه -6038-1990



مة مثلیه والعقوبة ومن سرق منه شیئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعلیه القطع ومن فعلیه غرا

سرق دون 

.ذلك فعلیه غرامة مثلیه والعقوبة"- 1044-ص 

.2413إلرواء " عن ابن عمر.3""حسن

."من أصاب ذنبا فأقیم علیه حد ذلك الذنب فھو كفارته"-6039

.2317الصحیحة "حم الضیاء" عن خزيمة بن ثابت."صحیح"

."من أصابه ھم أو غم أو سقم أو شدة فقال: هللا ربي ال شريك له كشف ذلك عنه"-6040

.3/43، الترغیب 78الكلم الطیب التعلیق "طب" عن أسماء بنت عمیس."حسن"

"من أصابته فاقة فأنزلھا بالناس لم تسد-6041

.أو غنى عاجل"

.1852المشكاة "حم د ك" عن ابن مسعود."حسن"

"من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حیزت له الدنیا -6042

.بحذافیرھا"

: الحمیدي، 2318، الصحیحة 826صحیح الترغیب بن محصن."خد ت ھـ" عن عبدهللا"حسن"

عق، خط. 

ابن عمر. -أبي الدرداء. ابن أبي الدنیا-حب، حل، خط، ابن عساكر

"من اضطجع مضجعا لم يذكر هللا فیه كان علیه ترة يوم القیامة ومن قعد مقعدا لم يذكر هللا فیه -6043

.كان علیه ترة يوم القیامة"

.78الصحیحة "د" عن أبي ھريرة."حسن"

"من أطاعني فقد أطاع هللا ومن عصاني فقد عصى هللا ومن يطع األمیر فقد أطاعني ومن -6044-1991

.يعص األمیر فقد عصاني"

.394، اإلرواء 1223مختصر مسلم "حم ق ن ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

طعاما فلیقل: اللھم بارك لنا فیه وأطعمنا خیرا منه ومن سقاه هللا لبنا "من أطعمه هللا-6045-1992

فلیقل: اللھم بارك لنا فیه وزدنا 

.منه فإنه لیس شيء يجزي من الطعام والشراب غیر اللبن"- 1045-ص 

: د، ت، ابن سعد، ابن السني.2320"حم د" عن ابن عباس. الصحیحة "حسن"

.ع في بیت قوم بغیر إذن ففقئوا عینه فال دية له وال قصاص""من اطل-6046-1993

.2227اإلرواء "حم ن" عن أبي ھريرة."صحیح"

.من اطلع في بیت قوم بغیر إذنھم فقد حل لھم أن يفقئوا عینه""-6047

.2227، اإلرواء 1129الروض "حم م" عن أبي ھريرة."صحیح"

."من اطلع في دار قوم بغیر إذنھم ففقئوا عینه فقد ھدرت"-6048-1994



المصدر نفسه."د" عن أبي ھريرة."صحیح"

."من أعان ظالما لیدحض بباطله حقا فقد برئت منه ذمة هللا وذمة رسوله"- 6048/1

.1936الضعیفة "ك" عن ابن عباس."....."

.صومة بظلم لم يزل في سخط هللا حتى ينزع""من أعان على خ-6049

.438، الصحیحة 2318اإلرواء "ھـ ك" عن ابن عمر."صحیح"

."من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار"- 6050-1995

.63و3/61الترغیب "حم د ن" عن عمروبن عبسة."صحیح"

.هللا له بكل عضومنھا عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه""من أعتق رقبة مسلمة أعتق -6051

"ق ت" عن أبي ھريرة. 

.353، الروض النضیر 891مختصر مسلم "صحیح"

"من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد علیه قیمة عدل -6052-1996

فأعطى شركاءه حصصھم وعتق 

.یه العبد وإال فقد عتق منه ما عتق"عل- 1046-ص 

.1522، اإلرواء 893مختصر مسلم " عن ابن عمر.4"حم ق "صحیح"

"من أعتق شقصا من مملوك فعلیه خالصه في ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك -6053-1997

.قیمة عدل ثم استسعى غیر مشقوق علیه"

المصدر نفسه.بي ھريرة." عن أ4"حم ق "صحیح"

."من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إال أن يشترط السید ماله فیكون له"-6054-1998

.1749اإلرواء "د ھـ" عن ابن عمر."صحیح"

"من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخیر ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه -6055

.یر"من الخ

.874و519الصحیحة "حم ت" عن أبي الدرداء."صحیح"

من أعطى شیئا فوجد فلیجز به ومن لم يجد فلیثن به فإن أثنى به فقد شكره وإن كتمه فقد "-6056

.كفره ومن تحلى بما لم يعط فإنه كالبس ثوبي زور"

.958صحیح الترغیب ،617الصحیحة "خد د ت حب" عن جابر."حسن"

."من أعمر أرضا لیست ألحد فھو أحق بھا"-6057-1999

.1550اإلرواء "حم خ" عن عائشة."صحیح"

."من أعمر رجال عمرى فھي له ولعقبه يرثھا من يرثه من عقبه"-6058-2000

ي، ھق.: حم، الطحاو1607اإلرواء "م د ن ھـ" عن جابر."صحیح"

."من أعمر شیئا فھو لمعمره محیاه ومماته وال ترقبوا فمن أرقب شیئا فھو سبیل المیراث"-6059-2001

جابر. - : حم، حب، ھق1609اإلرواء "د ن" عن زيد بن ثابت."صحیح"



."من أعمر شیئا فھو له حیاته وبعد موته"-2002-6060- 1047-ص 

.1609اإلرواء ب" عن جابر."ن ح"صحیح"

.1183اإلرواء ."من اغبرت قدماه في سبیل هللا حرمه هللا على النار"-6061

. 1"حم خ ت ن" عن أبي عبس"صحیح"

"من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ اإلمام من -6062-2003

.غفر له ما بینه وبین الجمعة األخرى وفضل ثالثة أيام"خطبته ثم يصلي معه

"م" عن أبي ھريرة."صحیح"

"من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة األولى فكأنما قرب بدنة ومن - 6063-2004

رن ومن راح في راح في الساعة الثانیة فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أق

الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بیضة فإذا خرج اإلمام 

.حضرت المالئكة يستمعون الذكر"

.377صحیح أبي داود " عن أبي ھريرة.3"ق "صحیح"

لطھور ولبس من أحسن ثیابه "من اغتسل يوم الجمعة فأحسن الغسل وتطھر فأحسن ا-6064-2005

ومس ما كتب هللا له من طیب أو دھن أھله ثم أتى المسجد فلم يلغ ولم يفرق بین اثنین غفر هللا له ما 

.بینه وبین الجمعة األخرى"

.1/258الترغیب "حم ھـ" عن أبي ذر."صحیح"

. "ك" عن أبي قتادة.ى""من اغتسل يوم الجمعة كان في طھارة إلى الجمعة األخر-6065

: ابن خزيمة، حب، طس. 2321، الصحیحة 706صحیح الترغیب "حسن"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصل: "أبي عیسى" وھو خطأ.1

"من اغتسل يوم الجمعة واستاك ومس من طیب إن كان عنده ولبس - 2006-6066- 1048-ص 

حتى يأتي المسجد ولم يتخط رقاب الناس ثم ركع ما شاء هللا أن يركع ثم أنصت من أحسن ثیابه ثم خرج

.إذا خرج اإلمام فلم يتكلم حتى يفرغ من صالته كانت كفارة لما بینھا وبین الجمعة األخرى"

.370صحیح أبي داود "حم ھـ ك" عن أبي سعید وأبي ھريرة."صحیح"

م الجمعة ومس من طیب امرأته إن كان لھا ولبس من صالح ثیابه ثم لم "من اغتسل يو-6067-2007

يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بینھا ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له 

"د" عن ابن عمرو..ظھرا"

: ابن خزيمة.723، صحیح الترغیب 374صحیح أبي داود "صحیح"

أفتى بغیر علم كان إثمه على من أفتاه ومن أشار على أخیه بأمر يعلم أن الرشد في غیره "من-6068

.فقد خانه"

.242المشكاة "د ك" عن أبي ھريرة."حسن"

."من أفتى بفتیا غیر ثبت فإنما إثمه على من أفتاه"-6069-2008

فسه.المصدر ن"ھـ ك" عن أبي ھريرة."حسن"



."من أفطر في رمضان ناسیا فال قضاء علیه وال كفارة"-6070

.938اإلرواء "ك ھق" عن أبي ھريرة."حسن"

."من أقال مسلما أقال هللا تعالى عثرته"-6071

، أحاديث البیوع: حب.1334: اإلرواء 2881المشكاة "د ھـ ك" عن أبي ھريرة."صحیح"

."من أقام البینة على أسیر فله سلبه"-6072

: ق. 1221اإلرواء "ھق" عن أبي قتادة."صحیح"

."من أقام مع المشركین فقد برئت منه الذمة"-6073- 1049-ص 

.1207اإلرواء "طب ھق" عن جرير."صحیح"

.زاد""من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما-6074

.793الصحیحة "حم د ھـ" عن ابن عباس."صحیح"

."من اقتطع أرضا ظالما لقي هللا وھو علیه غضبان"-6075

.2632اإلرواء "حم م" عن وائل."صحیح"

"من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینه فقد أوجب هللا له النار وحرم علیه الجنة وإن كان-6076-2009

.قضیبا من أراك"

.1016مختصر مسلم "حم م ن ھـ" عن أبي أمامة الحارثي."صحیح"

."من اقتنى كلبا إال كلب ماشیة أو ضاريا نقص من عمله كل يوم قیراطان"-6077

.1243مختصر مسلم "حم ق ت ن" عن ابن عمر."صحیح"

لب صید وال ماشیة وال أرض فإنه ينقص من أجره قیراطان كل "من اقتنى كلبا لیس بك- 6078-2010

".يوم

.1244مختصر مسلم "م ت ن" عن أبي ھريرة."صحیح"

."من اقتنى كلبا ال يغني عنه زرعا وال ضرعا نقص من عمله كل يوم قیراط"- 6079-2011

"حم ق ن ھـ" عن سفیان بن أبي زھیر."صحیح"

من أقرض ورقا مرتین كان كعدل صدقة مرة""-6080

: حب، الخرائطي، ابن شاھین.1552الصحیحة "ھق" عن ابن مسعود."صحیح"

."من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل"-6081

. 4555، المشكاة 244الصحیحة "حم ت ھـ ك" عن المغیرة."صحیح"

."من أكل أو شرب ناسیا فال يفطر فإنما ھورزق رزقه هللا"-2012-6082- 1050-ص 

.938اإلرواء "ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

"من أكل برجل مسلم أكلة فإن هللا يطعمه مثلھا من جھنم ومن اكتسى برجل مسلم ثوبا -6083-2013

اء فإن هللا يقوم به مقام سمعة فإن هللا يكسوه مثله من جھنم ومن قام برجل مسلم مقام سمعة وري

.ورياء يوم القیامة"



.934الصحیحة "حم د ك" عن المستورد بن شداد."صحیح"

"ق" عن جابر.."من أكل ثوما أو بصال فلیعتزلنا ولیعتزل مسجدنا ولیقعد في بیته"-6084

. 547، اإلرواء 238، الروض النضیر 252مختصر مسلم "صحیح"

."من أكل سبع تمرات مما بین البتیھا حین يصبح لم يضره ذلك الیوم سم حتى يمسي"-6085-2014

"م" عن سعد"."صحیح"

6086-2015 -

قوة غفر له ما تقدم من ذنبه ومن لبس ثوبا فقال:

.مني وال قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر"

.1989، اإلرواء 187الكلم الطیب ك" عن معاذ بن أنس.4"حم "حسن"

."من أكل لحما فلیتوضأ"-6087

.2322الصحیحة "حم طب" عن سھل ابن الحنظلیة."حسن"

."من أكل مع قوم تمرا فال يقرن إال أن يأذنوا له"-6088

.2322الصحیحة "طب" عن ابن عمر."صحیح"

"من أكل من ھذه البقلة: الثوم والبصل والكراث فال يقربنا في مساجدنا -2016-6089- 1051-ص 

.فإن المالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنوآدم"

"م ت ن" عن جابر."صحیح"

"من أكل من ھذه الشجرة الخبیثة شیئا فال يقربنا في المسجد: يا أيھا الناس إنه لیس -6090-2017

.لي تحريم ما أحل هللا ولكنھا شجرة أكره ريحھا"

"حم م" عن أبي سعید."صحیح"

ئكة تتأذى مما يتأذى منه "من أكل من ھذه الشجرة الخبیثة فال يقربن مسجدنا فإن المال-6091-2018

.اإلنس"

. 547اإلرواء "ق" عن جابر"صحیح"

"حم د ."من أكل من ھذه الشجرة الخبیثة فال يقربن مصالنا حتى يذھب ريحھا"-6092-2019

حب" عن المغیرة بن شعبة. 

: ھق.71إصالح المساجد "صحیح"

.ذه الشجرة فال يقربن المساجد""من أكل من ھ-6093-2020

: م.329صحیح الترغیب "د ھـ حب" عن ابن عمر."صحیح"

."من أكل من ھذه الشجرة فال يقربن مسجدنا وال يؤذينا بريح الثوم"-6094-2021

"م ھـ" عن أبي ھريرة. "صحیح"

.لین معنا""من أكل من ھذه الشجرة فال يقربنا وال يص- 6095-2022

.330صحیح الترغیب "ق" عن أنس."صحیح"

فال يقربن -يعني الثوم-"من أكل من ھذه الشجرة- 6096-2023



.1مسجدنا"- 1052-ص 

.329، صحیح الترغیب 251مختصر مسلم "ق" عن ابن عمر."صحیح"

الناس ومن التمس رضا الناس بسخط "من التمس رضا هللا بسخط الناس كفاه هللا مؤنة- 6097-2024

.هللا وكله هللا إلى الناس"

.2311الصحیحة .2"ت" عن عائشة"صحیح"

."من أماط أذى عن طريق المسلمین كتب له حسنة ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة"-6098

: طب.2305الصحیحة "خد" عن معقل بن يسار."حسن"

.ن أمركم من الوالة بمعصیة فال تطیعوه""م-6099

: حب.2324الصحیحة "حم ھـ ك" عن أبي سعید."حسن"

من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قیراط إال كلب حرث أو كلب ماشیة": "6100-2025

"خ" عن أبي ھريرة"."صحیح"

.له ولھم ومن انتقص من ذلك شیئا فعلیه وال علیھم""من أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصالة ف-6101

: ابن 481، صحیح الترغیب 593صحیح أبي داود "حم د ھـ ك" عن عقبة بن عامر."صحیح"

خزيمة، حب، طحأوي.

."من أم قوما وھم له كارھون فإن صالته ال تجأوز ترقوته"-6102

: ابن عساكر.2325یحة الصح"طب" عن جنادة."حسن"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھذا حكم رسول هللا صلى هللا علیه وسلم الصادق فیمن أكل الثوم الحالل النافع، أن يطرد من 1

المسجد، فماذا يكون حكمه يا ترى فیمن يدمن شرب الدخان الضار؟! فاعتبروا يا أولي األبصار.

.6010رقم الناس ...""من أرضىمضى بلفظ: 2

."من أمن رجال على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا"-6103- 1053-ص 

"تخ ن" عن عمروبن الحمق."صحیح"

."من انتسب إلى غیر أبیه أو تولى غیر موالیه فعلیه لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعین"-6104-2026

.3/88الترغیب "ھـ" عن ابن عباس."صحیح"

."من انتھب فلیس منا"-6105

.2947المشكاة "حم الضیاء" عن أنس "حم د الضیاء" عن جابر."صحیح"

"حم م" عن أبي ."من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله هللا في ظله يوم ال ظل إال ظله"-6106

الیسر.

. 901، صحیح الترغیب 844، الروض النضیر 1537مختصر مسلم "صحیح"

."من أنظر معسرا أو وضع له أظله هللا يوم القیامة تحت ظل عرشه يوم ال ظل إال ظله"-6107-2027

، أحاديث البیوع.900صحیح الترغیب "حم ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

ه صدقة قبل أن يحل الدين فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم "من أنظر معسرا فله بكل يوم مثل-6108

.مثاله صدقة"



.1438: اإلرواء 86الصحیحة "حم ھـ ك" عن بريدة."صحیح"

"من أنفق زوجین في سبیل هللا نودي من أبواب الجنة: يا عبد هللا ھذا خیر فمن كان من - 6109-2028

ة ومن كان من أھل الجھاد دعي من باب الجھاد ومن كان من أھل الصیام أھل الصالة دعي من باب الصال

دعي من باب الريان ومن كان من أھل الصدقة دعي من باب الصدقة ; قال أبو بكر: ھل يدعى أحد من 

.تلك األبواب كلھا؟ قال: نعم وأرجوأن تكون منھم"

"حم ق ت ن" عن أبي ھريرة."صحیح"- 1054-ص 

.ن أنفق نفقة في سبیل هللا كتبت له سبعمائة ضعف""م-6110

.2/156، الترغیب 3826المشكاة "حم ت ن ك" عن خزيم بن فاتك."صحیح"

."من أھان سلطان هللا في األرض أھانه هللا"-6111-2029

: الطیالسي، حم.2296الصحیحة "ت" عن أبي بكرة."حسن"

.ھان قريشا أھانه هللا""من أ-6112

أنس.-: حب، طب1178الصحیحة "حم ك" عن عثمان."صحیح"

."من بات على ظھر بیت لیس علیه حجاب فقد برئت منه الذمة"-6113

صحابي.-: حم828الصحیحة "خد د" عن علي بن شیبان."صحیح"

.وضح فال يلومن إال نفسه""من بات وفي يده ريح غمر فأصابه-6114

.5/301، مجمع الزوائد 3/130الترغیب "طس" عن أبي سعید."حسن"

."من بات وفي يده غمر فأصابه شيء فال يلومن إال نفسه"-6115

.823الروض النضیر "خد ت ك" عن أبي ھريرة."صحیح"

.فله أوكسھما أو الربا""من باع بیعتین في بیعة - 6116-2030

، أحاديث البیوع، ابن أبي شیبة، ھق، الصحیحة 1307اإلرواء "د ك" عن أبي ھريرة."حسن"

2326.

"من باع ثمرا فأصابته جائحة فال يأخذ من مال أخیه شیئا عالم يأكل أحدكم مال أخیه -6117-2031

.المسلم؟!"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قلت: والعھدة علیھما في تحسینه، فإن في النفس من ثبوت لفظه "وضح" شیئا مع عدم ورودھا في 1

حديث أبي ھريرة اآلتي بعده.

أحاديث البیوع: ن، الدارمي، قط، ابن "ھـ حب ك" عن جابر."حسن"- 1055-ص 

عساكر.

."من باع جلد أضحیته فال أضحیة له"-6118

.2/103الترغیب "ك ھق" عن أبي ھريرة."حسن"



."من باع دارا ثم لم يجعل ثمنھا في مثلھا لم يبارك له فیھا"-6119

: تخ، الطیالسي، ھق. 2327الصحیحة "ھـ الضیاء" عن حذيفة."حسن"

.ال يبارك له فیه إال أن يجعله في مثله""من باع منكم دارا أو عقارا فلیعلم أنه مال قمن أن- 6120-2032

.23271، الصحیحة 2966المشكاة "حم ھـ" عن سعید بن حريث."حسن"

6121-.

.4646، المشكاة 198الكلم الطیب "حم" عن أبي أمامة."صحیح"

.السالم فال تجیبوه""من بدأ بالكالم قبل-6122

.816الصحیحة "طس حل" عن ابن عمر."حسن"

."من بدا جفا"-6123

.1272الصحیحة "حم" عن البراء."صحیح"

."من بدا جفا ومن اتبع الصید غفل ومن أتى أبواب السلطان افتتن"-6124

.1272حیحة الص"طب" عن ابن عباس."صحیح"

."من بدل دينه فاقتلوه"-6125

.2471اإلرواء " عن ابن عباس.4"حم خ "صحیح"

."من بلغ بسھم في سبیل هللا فھو له درجة في الجنة"- 6126-2033

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأحمد فنحوه، فراجعه في "المشكاة" رقم قلت: لفظ الحديث إنما ھوالبن عدي، وأما لفظ ابن ماجه 1

2966.

، 3873، المشكاة 225فقه السیرة "د ن حب ك" عن أبي نجیح."صحیح"- 1056-ص 

.2/171الترغیب 

6127-.

.954، 883الروض النضبر "ھـ" عن علي."صحیح"

6128-2034-.

. 267صحیح الترغیب "ھـ" عن جابر."صحیح"

"حم" عن ابن .-6129

عباس. 

.951، 2/258، الروض النضیر 268یب صحیح الترغ"صحیح"

"حم ن" عن عمروبن .-6130-2035

عبسة "ھـ" عن عمر. 

.266، صحیح الترغیب 3385المشكاة "صحیح"

"حم ق ت ھـ" عن .ة""من بنى مسجدا يبتغي به وجه هللا بنى هللا له مثله في الجن-6131

عثمان. 

.240، مختصر مسلم 264صحیح الترغیب "صحیح"

."من تاب إلى هللا قبل أن يغرغر قبل هللا منه"-6132



. 1ابن عمر- : حم. حم، ت، حب، ك2343الترغیب "ك" عن رجل."صحیح"

.اب هللا علیه""من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربھا ت-6133

.1920مختصر مسلم "م" عن أبي ھريرة."صحیح"

"من تبع جنازة حتى يصلي علیھا كان له من األجر - 6134-2036

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.1903رقم "إن هللا تعالى يقبل ...."قلت: مضى حديثه بلفظ: 1

الجنازة حتى تدفن كان له من األجر قیراطان والقیراط مثل قیراط ومن مشى مع- 1057-ص 

"حم ن" عن البراء "حم م ھـ" عن ثوبان. .أحد"

ثوبان.-: الطیالسي68أحكام الجنائز ص "صحیح"

"من تبع جنازة حتى يصلي علیھا ويفرغ منھا فله قیراطان ومن تبعھا حتى يصلي علیھا - 6135-2037

.والذي نفس محمد بیده لھوأثقل في میزانه من أحد"فله قیراط 

.68أحكام الجنائز ص "حم ھـ" عن أبي."صحیح"

."من تبع جنازة حتى يفرغ منھا فله قیراطان فإن رجع قبل أن يفرغ منھا فله قیراط"-6136-2038

: حم.68أحكام الجنائز ص "ن" عن عبدهللا بن مغفل."صحیح"

"من تبع جنازة فصلى علیھا ثم انصرف فله قیراط من األجر ومن تبعھا فصلى علیھا ثم قعد - 6137-2039

.حتى فرغ منھا ومن دفنھا فله قیراطان من األجر كل واحد منھما أعظم من أحد"

.68أحكام الجنائز ص "ن" عن أبي ھريرة."حسن"

سلم أيمانا واحتسابا وكان معھا حتى يصلي علیھا ويفرغ من دفنھا فإنه "من تبع جنازة م-6138-2040

يرجع من األجر بقیراطین كل قیراط مثل أحد ومن صلى علیھا ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقیراط من 

.األجر"

.68أحكام الجنائز "خ ن" عن أبي ھريرة."صحیح"

.قیامة أن يعقد بین شعیرتین ولن يعقد بینھما""من تحلم كاذبا كلف يوم ال-6139

، خ: تعبیر.359, 246, 1/216حم "ت ھـ" عن ابن عباس."صحیح"

من ترك الجمعة ثالث مرات متوالیات: من غیر"- 6140-2041

. "حم ن ھـ ك" عن جابر.1"حم ك" عن أبي قتادة.ضرورة طبع هللا على قلبه"- 1058-ص 

.965، صحیح أبي داود 730صحیح الترغیب "صحیح"

."من ترك الحیات مخافة طلبھن فلیس منا ما سالمناھن منذ حاربناھن"-6141-2042

.4138المشكاة "حم د" عن ابن عباس "د" عن أبي ھريرة."صحیح"

"طب" عن عقبة بن عامر. ."من ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه فإنھا نعمة كفرھا"-6142

- ، الروض النضیر: حم، د، ن، الدارمي، ابن خزيمة، ك ھق، الطیالسي2/172الترغیب "صحیح"



أبي ھريرة.-عقبة. البزار، طص، طس

."من ترك ثالث جمع تھأونا بھا طبع هللا على قلبه"-6143

: ابن خزيمة.729: صحیح الترغیب 1371مشكاة الحم ك" عن أبي الجعد.4""صحیح"

."من ترك ثالث جمعات من غیر عذر كتب من المنافقین"-6144

.731صحیح الترغیب "طب" عن أسامة بن زيد."صحیح"

6145-

".ي حلل اإليمان شاء يلبسھامن أ

.718الصحیحة "ت ك" عن معاذ بن أنس."حسن"

."من ترك صالة العصر حبط عمله"-6146

.255، اإلرواء 49, 48إيمان ابن أبي شیبة "حم خ ن" عن بريدة."صحیح"

ورسوله وأنا وارث من ال وارث له أعقل عنه "من ترك ماال فلورثته ومن ترك كال فإلى هللا -6147-2043

.وأرثه والخال وارث من ال وارث له يعقل عنه ويرثه"

. 1698اإلرواء "حم ھـ" عن أبي كريمة."حسن"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصل "أبي قالبة" وھو خطأ.1

.صف اإليمان فلیتق هللا في النصف الباقي""من تزوج فقد استكمل ن-6148- 1059-ص 

.625الصحیحة "طس" عن أنس."حسن"

."من تشبه بقوم فھو منھم"-6149

.104، حجاب المرأة المسلمة ص 1269اإلرواء "د" عن ابن عمر "طس" عن حذيفة."صحیح"

.ي ذلك الیوم سم وال سحر""من تصبح كل يوم بسبع تمرات عجوة لم يضره ف-6150

"حم ق د" عن سعد."صحیح"

."من تصدق بشيء من جسده أعطي بقدر ما تصدق"-6151

.1: حم2273الصحیحة "طب" عن عبادة."صحیح"

"من تصدق بعدل تمرة من كسب طیب وال يقبل هللا إال الطیب فإن هللا يتقبلھا بیمینه ثم - 6152-2044

.ھا لصاحبھا كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل"يربی

.116، تخريج مشكلة الفقر 886اإلرواء "حم ق" عن أبي ھريرة."صحیح"

."من تطبب ولم يعلم منه طب فھو ضامن"-6153

.635األحاديث الصحیحة "د ن ھـ ك" عن ابن عمرو."حسن"

.طھر في بیته ثم أتى مسجد قباء فصلى فیه كان له كأجر عمرة""من ت-6154-2045

: حم، ن، ك.2/138الترغیب "ھـ" عن أبي أمامة بن سھل بن حنیف."صحیح"

"من تطھر في بیته ثم مشى إلى بیت من بیوت هللا لیقضي فريضة من فرائض هللا كانت -6155-2046

ىخطواته إحداھما تحط خطیئة واألخر



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.5712رقم "ما من رجل يجرح ...."قلت: مضى بلفظ 1

.ترفع درجة"- 1060-ص 

.243مختصر مسلم "م" عن أبي ھريرة."صحیح"

ك وله الحمد "من تعار من اللیل فقال حین يستیقظ: ال إله إال هللا وحده ال شريك له له المل-6156-2047

.

.1213المشكاة "حم خ د ت ھـ" عن عبادة بن الصامت."صحیح"

."من تعظم في نفسه واختال في مشیته لقي هللا وھو علیه غضبان"-6157

.543الصحیحة "صحیح" "حم خد" عن ابن عمر.

"من تعلم العلم لیباھي به العلماء أو يماري به السفھاء أو يصرف به وجوه الناس إلیه - 6158-2048

.أدخله هللا جھنم"

.102اقتضاء العلم ن أبي ھريرة."ھـ" ع"صحیح"

"من تعلم علما مما يبتغى به وجه هللا ال يتعلمه إال لیصیب به عوضا من الدنیا لم يجد -6159-2049

.عرف الجنة يوم القیامة"

.102اقتضاء العلم "حم د ھـ ك" عن أبي ھريرة."صحیح"

يوم القیامة تفله بین عینیه ومن أكل من ھذه البقلة الخبیثة فال "من تفل تجاه القبلة جاء -6160-2050

.يقربن مسجدنا"

.223، 222، الصحیحة 337و282صحیح الترغیب "د حب" عن حذيفة."صحیح"

."من تقول علي ما لم أقل فلیتبوأ مقعده من النار"- 6161-2051

أسامة. - أبي قتادة. طب-أبي ھريرة. ھـ- : حم9540مشكاة ال"ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

.-6162- 1061-ص 

.1: حم، م2328الصحیحة "حل" عن أبي ھريرة."صحیح"

"من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه هللا مثل أجر من صالھا - 6163-2052

.ينقص ذلك من أجرھم شیئا"وحضرھا ال 

.573صحیح أبي داود "حم د ن ك" عن أبي ھريرة."صحیح"

"من توضأ فأحسن الوضوء، ... فقال: أشھد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشھد أن -6164-2053

. محمد عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيھا شاء"

.219صحیح الترغیب "ن ھـ ك" عن عمر."صحیح"

."من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتین ال يسھو فیھما غفر هللا له ما تقدم من ذنبه"-6165-2054

.841صحیح أبي داود "حم د ك" عن زيد بن خالد الجھني."حسن"



.ل علیھما بقلبه ووجھه وجبت له الجنة""من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتین يقب-6166-2055

.841صحیح أبي داود "ن" عن عقبة بن عامر."صحیح"

"من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشھد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأن محمدا -6167-2056

ثمانیة أبواب الجنة يدخل من عبده ورسوله اللھم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطھرين فتحت له 

.أيھا شاء"

.96، اإلرواء 219صحیح الترغیب "ت" عن عمر."صحیح"

"من توضأ فأحسن الوضوء، ... فقال: أشھد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشھد أن محمدا -6168

عبده ورسوله فتحت له 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.5809رقم "ما نقصت صدقة من مال"مضى حديثھما بلفظ: 1

. أبواب الجنة من أيھا شاء دخل"- 1062-ص 

: الدوالبي.4578الضعیفة "حم ھـ" عن أنس."صحیح"

."من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره"-6169-2058

.177صحیح الترغیب عن عثمان."حم م" "صحیح"

من توضأ فقال بعد فراغه من وضوئه: سبحانك اللھم وبحمدك أشھد أن ال إله إال أنت "-6170-2059

.أستغفرك وأتوب إلیك كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القیامة"

: ابن السني، ھل، ابن 2333الصحیحة ، 220صحیح الترغیب "ن ك" عن أبي سعید."صحیح"

عائشة.-بشران

."من توضأ فلیستنثر ومن استجمر فلیوتر"- 6171-2060

.341المشكاة "حم ق ن ھـ" عن أبي ھريرة "م" عن أبي سعید."صحیح"

."من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل"-6172

.191صحیح الترغیب ب" عن أبي أيوب وعقبة بن عامر."حم ن ھـ ح"حسن"

"من توضأ للصالة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصالة المكتوبة فصالھا مع الناس غفر هللا -6173-2061

.له ذنوبه"

.132مختصر مسلم "حم م ن" عن عثمان."صحیح"

تى المسجد فركع ركعتین ثم جلس غفر له ما تقدم من "من توضأ مثل ھذا الوضوء ثم أ-6174-2062

.ذنبه وال تغتروا"

"خ ھـ" عن عثمان."صحیح"

"من توضأ مثل وضوئي ھذا ثم قام فصلى ركعتین ال يحدث فیھما نفسه بشيء غفر له ما -6175-2063

.تقدم من ذنبه"



.94د صحیح أبي داو"ن" عن عثمان."صحیح"- 1063-ص 

"من توضأ نحووضوئي ھذا ثم صلى ركعتین ال يحدث فیھما نفسه غفر له ما تقدم من -6176-2064

.ذنبه"

.130مختصر مسلم "حم ق د ن" عن عثمان."صحیح"

"من توضأ ھكذا ثم خرج إلى المسجد ال ينھزه إال الصالة غفر له ما خال من ذنبه"- 6177-2065

"م" عن عثمان."صحیح"

."من توضأ ھكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صالته ومشیه إلى المسجد نافلة"-6178

"م" عن عثمان."صحیح"

"من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بینه -6179-2066

ومن مس الحصى فقد لغا".وبین الجمعة األخرى وزيادة ثالثة أيام 

"حم م د ت ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

عن ابن خزيمة"3"حم "من توضأ يوم الجمعة فبھا ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل".-6180

سمرة.

.1/70، صحیح الترغیب 380، صحیح أبي داود 540المشكاة "حسن"

.فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه""من تولى غیر موالیه -6181

.2329الصحیحة "حم الضیاء" عن جابر."صحیح"

"من تولى قوما بغیر إذن موالیه فعلیه لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعین ال يقبل هللا منه - 6182-2067

.يوم القیامة صرفا وال عدال"

. 899مختصر مسلم "م د" عن أبي ھريرة."صحیح"

"من ثابر على اثنتي عشرة ركعة من السنة بنى هللا له بیتا في الجنة: - 2068-6183- 1064-ص 

.أربع ركعات قبل الظھر وركعتین بعدھا وركعتین بعد المغرب وركعتین بعد العشاء وركعتین قبل الفجر"

.579یب صحیح الترغ"ت ن ھـ" عن عائشة."صحیح"

"من جاء مسجدي ھذا لم يأته إال لخیر يتعلمه أو يعلمه فھو في منزلة المجاھد في سبیل - 6184-2069

.هللا ومن جاءه لغیر ذلك فھو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غیره"

: حب.83صحیح الترغیب "ھـ ك" عن أبي ھريرة."صحیح"

يشرك به شیئا ويقیم الصالة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويتقي من جاء يعبد هللا ال"- 6185-2070

.

.1202اإلرواء "حم ن حب ك" عن أبي أيوب."صحیح"

."وسكن معه فإنه مثله1"من جامع المشرك-6186

: ك، أبو نعیم.2330الصحیحة "د" عن سمرة."حسن"

."من جر إزاره ال يريد بذلك إال المخیلة فإن هللا ال ينظر إلیه يوم القیامة"- 6187-2071

"م" عن ابن عمر."صحیح"

."من جر ثوبه خیالء لم ينظر هللا إلیه يوم القیامة"-6188

، الروض 90، غاية المرام 36حجاب المرأة المسلمة ص " عن ابن عمر.4"حم ق "صحیح"



.558النضیر 

"من جعل الھموم ھما واحدا ھم المعاد كفاه- 6189-2072

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصل "جاء مع المشرك" ، وھو خطأ.1

من أحوال الدنیا لم يبال هللا في أي أوديتھا هللا سائر ھمومه ومن تشعبت به الھموم- 1065-ص 

"ھـ" عن ابن مسعود..ھلك"

محمد بن المنكدر مرسال.-: حل، ك، ابن عمر. حل4/83الترغیب "حسن"

."من جعل قاضیا بین الناس فقد ذبح بغیر سكین"-6190

.3733، المشكاة 1136یر الروض النض"حم د ھـ ك" عن أبي ھريرة."صحیح"

."من جلب على الخیل يوم الرھان فلیس منا"-6191

: ابن أبي عاصم.2231الصحیحة "طب" عن ابن عباس."حسن"

"من جلس في مجلس فكثر فیه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك - 6192-2073

.أستغفرك وأتوب إلیك إال غفر له ما كان في مجلسه ذلك"اللھم ربنا وبحمدك أشھد أن ال إله إال أنت 

، حم.2433المشكاة "ت حب ك" عن أبي ھريرة."صحیح"

"من جھز غازيا في سبیل هللا فقد غزا ومن خلف غازيا في سبیل هللا في أھله بخیر فقد -6193-2074

.غزا"

.1092مختصر مسلم " عن زيد بن خالد.3"حم ق "صحیح"

."من جھز غازيا في سبیل هللا كان له مثل أجره من غیر أن ينقص من أجر الغازي شیئا"-6194-2075

.1072صحیح الترغیب "ھـ" عن زيد بن خالد."صحیح"

م حبیبة. ك" عن أ4"."من حافظ على أربع ركعات قبل الظھر وأربع بعدھا حرم على النار"-6195

.583، صحیح الترغیب 1152، ش 1167المشكاة "صحیح"

"من حالت شفاعته دون حد من حدود هللا فقد ضاد هللا في أمره ومن مات وعلیه دين -6196-2076

فلیس بالدينار والدرھم ولكن بالحسنات والسیئات ومن خاصم في باطل وھو يعلمه لم يزل في سخط 

هللا 

ينزع ومن قال في مؤمن ما لیس فیه أسكنه هللا ردغة الخبال حتى يخرج مما حتى- 1066-ص 

.قال ولیس بخارج"

.2318، اإلرواء 438الصحیحة "د طب ك ھق" عن ابن عمر."صحیح"

6197-.

.2507المشكاة "حم خ ن ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

الضیاء" عن الحارث 3"حم ."من حج ھذا البیت ...، فلیكن آخر عھده الطواف بالبیت"-6198



الثقفي. 

.4585الضعیفة "صحیح"

"حم م ھـ" عن سمرة. ."من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فھو أحد الكاذبین"-6199

المغیرة. - 1863سمرة مختصر مسلم - حب: 1/12الضعیفة "صحیح"

."من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا لماشیته"-6200-2077

: الدارمي. 251الصحیحة "ھـ" عن عبدهللا بن مغفل."حسن"

"حم م د ن" عن أبي ."من حفظ عشر آيات من أول سورة الكھف عصم من فتنة الدجال"-6201

ء. الدردا

.582، الصحیحة 2098مختصر مسلم "صحیح"

. "من حفظ ما بین فقمیه ورجلیه دخل الجنة"-6202

أبي رافع.-: تخ، ھب، طب3/197الترغیب "حم ك" عن أبي موسى."صحیح"

."من حلف باألمانة فلیس منا"-6203

. 94الصحیحة "د" عن بريدة."صحیح"

."من حلف بغیر هللا فقد أشرك"-6204- 1067-ص 

.2042، الصحیحة 2561اإلرواء "حم ت ك" عن ابن عمر."صحیح"

."من حلف على يمین آثمة عند منبري ھذا فلتیبوأ مقعده من النار ولو على سواك أخضر"-6205-2078

: حب.3/48، الترغیب 2697اإلرواء "ھـ ك" عن جابر."صحیح"

."من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك غیر حنث"-6206

.2571، 2570اإلرواء "ن ھـ" عن ابن عمر."صحیح"

."من حلف على يمین صبر يقتطع بھا مال امرئ مسلم ھوفیھا فاجر لقي هللا وھو علیه غضبان"-6207

، اإلرواء 640و 240الروض النضیر ث بن قیس وابن مسعود." عن األشع4"حم ق "صحیح"

2638.

"حم م ."من حلف على يمین فرأى غیرھا خیرا منھا فلیأت الذي ھوخیر ولیكفر عن يمینه"-6208

ت" عن أبي ھريرة.

.2084، اإلرواء 1029، الروض النصیر 1019مختصر مسلم "صحیح"

.ى يمین فقال: إن شاء هللا فقد استثنى""من حلف عل-6209

.2571اإلرواء "د ن ك" عن ابن عمر."صحیح"

."من حلف على يمین فقال: إن شاء هللا فھو بالخیار إن شاء مضى وإن شاء ترك"-6210-2079

المصدر نفسه."حم ن" عن ابن عمر."صحیح"

ال: إن شاء هللا فھو بالخیار إن شاء مضى وإن شاء ترك غیر "من حلف على يمین فق-6211-2080

.حنث"

المصدر نفسه. "ن ھـ" عن ابن عمر."صحیح"



."من حلف على يمین فقال: إن شاء هللا فال حنث علیه"-2081-6212- 1068-ص 

المصدر نفسه."ت ھـ" عن ابن عمر وعن أبي ھريرة."صحیح"

"من حلف على يمین مصبورة كاذبا متعمدا لیقتطع بھا مال أخیه المسلم فلیتبوأ مقعده -6213-2082

.من النار"

: الطبري، حل.2332الصحیحة "حم د ك" عن عمران بن حصین."صحیح"

."من حلف فلیحلف برب الكعبة"-6214

.1166ة الصحیح"حم ھق" عن قتیلة بنت صیفي."صحیح"

."من حلف في قطیعة رحم أو فیما ال يصلح فبره أن ال يتم على ذلك"-6215-2083

ابن عباس.-: الطحاوي2234الصحیحة "ھـ" عن عائشة."صحیح"

"من حلف منكم فقال في حلفه: والالت والعزى فلیقل: ال إله إال هللا ومن قال لصاحبه: - 6216-2084

.فلیتصدق بشيء"تعال أقامرك 

.1013مختصر مسلم " عن أبي ھريرة.4"الشافعي حم ق "صحیح"

."من حمل علینا السالح فلیس منا"-6217

.3520المشكاة "مالك حم ق ن ھـ" عن ابن عمر."صحیح"

."من حمل علینا السالح فلیس منا ومن غشنا فلیس منا"-6218-2085

.71، إيمان أبي عبید 3520المشكاة "م ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

."من حوسب عذب"-6219

يشھد له ما بعده."ت الضیاء" عن أنس."صحیح"

َ "من حوسب يوم القیامة عذب قالت عائشة: أولیس يقول هللا: -6220- 1069-ص  وْف َ {فَس

یراً} اباً يَسِ َ بُ حِس َ اس . قال: لیس ذلك بالحساب إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يھلك"؟يُحَ

.2175مختصر مسلم "حم ق ت" عن عائشة."صحیح"

"من خاف أن ال يقوم من آخر اللیل فلیوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فلیوتر آخر اللیل فإن -6221-2087

".صالة آخر اللیل مشھودة وذلك أفضل

. 19، قیام رمضان ص 393مختصر مسلم "حم م ت ھـ" عن جابر."صحیح"

."من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل أال إن سلعة هللا غالیة أال إن سلعة هللا الجنة"-6222

: عبد بن حمید، عق، أبو نعیم، القضاعي، 2335الصحیحة "ت ك" عن أبي ھريرة."صحیح"

أبي.- حل، ك

."من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فلیس منا"-6223

.324الصحیحة "د" عن أبي ھريرة."صحیح"

"البزار" عن حذيفة.."من ختم له بصیام يوم دخل الجنة"-6224

: حم، المخلص، ابن شاھین، ابن بشران، أبو نعیم.1645، الصحیحة 976صحیح الترغیب "صحیح"

."من خرج حتى يأتي ھذا المسجد مسجد قباء فیصلي فیه كان له عدل عمرة"- 6225-2088

.2/138الترغیب "حم ن ك" عن سھل بن حنیف."صحیح"

"من خرج مع جنازة من بیتھا وصلى علیھا ثم تبعھا حتى تدفن كان له قیراطان من أجر كل -6226-2089



.ثم رجع كان له من األجر مثل أحد"قیراط مثل أحد ومن صلى علیھا

"حم م د" عن أبي ھريرة وعائشة. "صحیح"

"من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات میتة جاھلیة ومن قاتل -2090-6227- 1070-ص 

تحت راية عمیة يغضب لعصبیة أو يدعو إلى عصبیة أو ينصر عصبیة فقتل فقتلته جاھلیة ومن خرج على 

.يضرب برھا وفاجرھا وال يتحاشا من مؤمنھا وال يفي لذي عھدة عھده فلیس مني ولست منه"أمتي

.983، الصحیحة 1232مختصر مسلم "حم م ن" عن أبي ھريرة."صحیح"

"من خرج من بیته متطھرا إلى صالة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم ومن خرج إلى -6228-2091

.ال ينصبه إال إياه فأجره كأجر المعتمر وصالة على أثر صالة ال لغوبینھما كتاب في علیین"تسبیح الضحى 

.597صحیح أبي داود "د" عن أبي أمامة."حسن"

"من خلع يدا من طاعة لقي هللا يوم القیامة ال حجة له ومن مات ولیس في عنقه بیعة - 6229-2092

.مات میتة جاھلیة"

.984، الصححة 3/43، الضعیفة 1233مختصر مسلم "م" عن ابن عمر.""صحیح

."من خلقه هللا لواحدة من المنزلتین وفقه لعملھا"-6230

: حم.2336الصحیحة "صحیح" "طب" عن عمران.

یي ويمیت "من دخل السوق فقال: ال إله إال هللا وحده ال شريك له له الملك وله الحمد يح-6231-2093

وھو حي ال يموت بیده الخیر وھو على كل شيء قدير كتب هللا له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف 

.سیئة ورفع له ألف ألف درجة وبنى له بیتا في الجنة"

.3/5، الترغیب 229الكلم الطیب "حم ت ھـ ك" عن ابن عمر."حسن"

.يتخذ خبیئة""من دخل حائطا فلیأكل وال-6232-2094

.2954المشكاة "ت" عن ابن عمر."حسن"

"من دخل في ھذا المسجد فبزق فیه أو تنخم فلیحفر فلیدفنه فإن لم -2095-6233- 1071-ص 

.يفعل فلیبزق في ثوبه ثم لیخرج به"

ھق.: حم، ابن خزيمة،1496صحیح أبي داود "د" عن أبي ھريرة."صحیح"

"من دعا إلى ھدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورھم شیئا ومن دعا -6234

.إلى ضاللة كان علیه من اإلثم مثل آثام من تبعه ال ينقص ذلك من آثامھم شیئا"

: 113، السنة 1860، مختصر مسلم 865الصحیحة " عن أبي ھريرة.4"حم م "صحیح"

دارمي، ابن أبي عاصم.ال

."من دعا ألخیه بظھر الغیب قال الملك الموكل به: آمین ولك بمثله"-6235

"م د" عن أبي الدرداء."صحیح"

"ھـ" عن جابر. ."من دعي إلى طعام وھو صائم فلیجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك"-6236-2096

: حم، م، د، الطحاوي.347، الصحیحة 73آداب الزفاف "صحیح"



."من دعي إلى عرس أو نحوه فلیجب"-6237

"م" عن ابن عمر."صحیح"

."من دفن ثالثة من الولد حرم هللا علیه النار"-6238

.1أبي ھريرة-حم، ق"طب" عن واثلة."صحیح"

."من دل على خیر فله مثل أجر فاعله"-6239

.209المشكاة م م د ت" عن ابن مسعود."ح"صحیح"

.من ذب عن عرض أخیه بالغیبة كان حقا على هللا أن يعتقه من النار""-6240

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

." ال يموت ...."سیأتي حديثه بلفظ: 1

.431لمرام غاية ا"حم طب" عن أسماء بنت يزيد."صحیح"- 1072-ص 

."من ذبح بعد الصالة تم نسكه وأصاب سنة المسلمین"- 6241-2097

.1154اإلرواء "خ" عن البراء."صحیح"

"من ذبح قبل الصالة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصالة فقد تم نسكه وأصاب سنة -6242-2098

.المسلمین"

.1437شكاة الم"خ" عن أنس."صحیح"

."من ذرعه القيء وھو صائم فلیس علیه قضاء ومن استقاء فلیقض"-6243

. 14- 13، حقیقة الصیام 930اإلرواء ك" عن أبي ھريرة.4""صحیح"

."من ذكر رجال بما فیه فقد اغتابه"-6244

: حم، م، ت، الدارمي.1419صحیحة األحاديث ال"الحاكم في تاريخه" عن أبي ھريرة."صحیح"

"طب" عن الحسین.."من ذكرت عنده فخطئ الصالة علي خطئ طريق الجنة"-6245

أبي جعفر الباقر - ابن عباس. إسماعیل القاضي-: ھـ2337، الصحیحة 2/284الترغیب "صحیح"

مرسال. 

.علیه عشرا""من ذكرت عنده فلیصل علي فإنه من صلى علي مرة صلى هللا-6246

.2/277الترغیب "ت" عن أنس."صحیح"

."من رأى حیة فلم يقتلھا مخافة طلبھا فلیس منا"-6247

.4140-4138المشكاة "طب" عن أبي لیلى."صحیح"

6248-

.كثیر ممن خلق تفضیال لم يصبه ذلك البالء"وفضلني على- 1073-ص 

.602، الصحیحة 228الكلم الطیب "ت" عن أبي ھريرة."حسن"

"من رأى من أمیره شیئا يكرھه فلیصبر علیه فإنه لیس أحد يفارق الجماعة شبرا فیموت - 6249-2099



.إال مات میتة جاھلیة"

. 2453، اإلرواء 367شرح الطحاوية "حم ق" عن ابن عباس."صحیح"

"من رأى منكم منكرا فلیغیره بیده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف -6250

" عن أبي سعید. 4"حم م .اإليمان"

. 34، مختصر مسلم 1034، صحیح أبي داود 66تخريج مشكلة الفقر "صحیح"

"من رأى منكم ھالل ذي الحجة وأراد أن يضحي فال يأخذن من شعره وال من أظافره حتى - 6251-2100

.يضحي"

.6/831م "ت ن ھـ ك" عن أم سلمة."صحیح"

."من رآني فإني أنا ھوفإنه لیس للشیطان أن يتمثل بي"-6252-2101

.995الروض النضبر "ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

."من رآني فقد رأى الحق فإن الشیطان ال يتزايا بي"-6253

.565مختصر مسلم "حم ق" عن أبي قتادة."صحیح"

."من رآني فقد رأى الحق فإن الشیطان ال يتزايا بي"-6254-2102

، خط.992الروض النضیر "صحیح" "حم خ" عن أبي سعید.

. ي في الیقظة وال يتمثل الشیطان بي""من رآني في المنام فسیران-6255

.995، الروض النضیر 1515مختصر مسلم "ق د" عن أبي ھريرة."صحیح"

"من رآني في المنام فقد رآني إنه ال ينبغي للشیطان - 6256-2103

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.574لھالل ...""إذا رأيتم اقلت: وقد مضت روايته بلفظ: 1

.أن يتمثل في صورتي"- 1074-ص 

.995الروض النضیر "صحیح" "حم م ھـ" عن جابر.

."من رآني في المنام فقد رآني فإن الشیطان ال يتمثل بي"-6257

.995الروض النضیر عن أنس.1"حم خ ت""صحیح"

.تغتسل""من رأت ذلك منكن فأنزلت فل- 6258-2104

"حم م ن ھـ" عن أنس."صحیح"

من رابط يوما ولیلة في سبیل هللا كان له كأجر صیام شھر وقیامه ومن مات مرابطا جرى "-6259-2105

.له مثل ذلك من األجر وأجري علیه الرزق وأمن الفتان"

.2/150الترغیب "ن ك" عن سلمان."صحیح"

.ة في سبیل هللا كان له بمثل ما أصابه من الغبار مسكا يوم القیامة""من راح روح-6260

.2338الصحیحة "ھـ الضیاء" عن أنس."حسن"

."من رحم ولو ذبیحة عصفور رحمه هللا يوم القیامة"-6261

. 27الصحیحة "خد طب الضیاء" عن أبي أمامة."حسن"

.رد هللا عن وجھه النار يوم القیامة""من رد عن عرض أخیه -6262

.431غاية المرام "حم ت" عن أبي الدرداء."صحیح"



."من رد عن عرض أخیه كان له حجابا من النار"-6263

.431غاية المرام "ھق" عن أبي الدرداء."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: إطالق العزو إلیه يوھم أنه أخرجه في "السنن" والواقع خالفه، فإنه إنما أخرجه في "الشمائل"، قلت1

وإنما أخرج في"السنن" اللفظ المتقدم قبل أربعة أحاديث.

."من ردته الطیرة عن حاجته فقد أشرك"-6264- 1075-ص 

.1065الصحیحة "حم طب" عن ابن عمرو."صحیح"

."من رفع حجرا عن الطريق كتب له حسنة ومن كانت له حسنة دخل الجنة"-6265

.2305الصحیحة "طب" عن معاذ."حسن"

."من ركع اثنتي عشرة ركعة بني له بیت في الجنة"-6266

.2244الصحیحة .1"طس" عن أبي ذر"صحیح"

.فبلغ سھمه العدوأصاب أو أخطأ يعدل رقبة""من رمى العدوبسھم في سبیل هللا-6267-2106

.2/171الترغیب "حم ن ھـ طب ك" عن عمروبن عبسة."صحیح"

."من رمى بسھم في سبیل هللا فھو له عدل محرر"-6268

.2/171الترغیب "ت ن ك" عن أبي نجیح."صحیح"

."من رمى مؤمنا بكفر فھو كقتله"-6269

ثابت بن الضحاك.–، خ: إيمان 3/33حم "طب" عن ھشام بن عامر.""صحیح

."من رمانا باللیل فلیس منا"-6270

ابن عباس.-: خد، حب، طب2339الصحیحة "حم" عن أبي ھريرة."صحیح"

."من زار قوما فال يؤمھم ولیؤمھم رجل منھم"-6271

.609صحیح أبي داود " عن مالك بن الحويرث."حم د ت"صحیح"

"حم د ت ھـ" .من زرع أرضا بغیر إذن أھلھا فله نفقته ولیس له في الزرع شيء""-6272-2107

عن رافع بن خديج. 

.1519: اإلرواء 88الضعیفة "صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ج نظر نبھت علیه في المصدر المذكور أعاله.في ھذا التخري1

."من زرع زرعا فأكل منه طیر أو عافیة كان له صدقة"-6273- 1076-ص 

.3/245الترغیب "حم ابن خزيمة" عن خالد بن السائب."صحیح"

."من زنى خرج منه اإليمان فإن تاب تاب هللا علیه"-6274



فیض القدير.."طب" عن شريك"حسن"

"من سأل هللا الجنة ثالث مرات قالت الجنة: اللھم أدخله الجنة ومن استجار من النار ثالث مرات -6275

.قالت النار: اللھم أجره من النار"

.2478المشكاة "ت ن ك" عن أنس."صحیح"

.داء وإن مات على فراشه""من سأل هللا الشھادة بصدق بلغه هللا منازل الشھ-6276

.1078مختصر مسلم " عن سھل بن حنیف.4"م "صحیح"

"من سأل هللا القتل في سبیل هللا صادقا من قلبه أعطاه هللا أجر شھید وإن مات على -6277-2108

.فراشه"

"ت" عن معاذ "ك" عن أنس. "صحیح"

معاذ.-مي، حب، ك: حم، د، ن، ھـ، الدار2/169الترغیب 

."من سأل الناس أموالھم تكثرا فإنما يسأل جمر جھنم فلیستقل منه أو لیستكثر"-6278

"حم م د" عن أبي ھريرة. "صحیح"

"من سأل الناس وله ما يغنیه جاء يوم القیامة ومسألته في وجھه خموش أو خدوش أو - 6279-2109

قیل: وما الغنى؟ 1كدوح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھذه األلفاظ متقاربة المعاني، جمع "خمش" و "خدش" و "كدح"، قال الخطابي: الخموش ھي 1

الخدوش، يقال: خمشت المرأة وجھھا إذا خدشته بظفر أو حديدة أو نحوھا، والكدوح: اآلثار من الخدوش 

من الكدح، إذ الخمش في الوجه، والخدش والعض ونحوه، والخمش أبلغ في معناه من الخدش، وھو أبلغ 

في الجلد، والكدح فوق الجلد. انتھى ملخصا من "عون المعبود".

.قال: خمسون درھما أو قیمتھا من الذھب"- 1077-ص 

.499الصحیحة ك" عن ابن مسعود.4"حم "صحیح"

م قالوا: وما يغنیه؟ قال: قدر ما من سأل شیئا وعنده ما يغنیه فإنما يستكثر من جمر جھن"-6280-2110

.يغديه ويعشیه"

.799صحیح الترغیب "حم د حب ك" عن سھل بن الحنظلیة."صحیح"

."من سأل من غیر فقر فكأنما يأكل الجمر"-6281

، صحیح الترغیب 151غاية المرام .1"حم ابن خزيمة الضیاء" عن حبشي بن جنادة"صحیح"

: الطحاوي. 796

."من سأل وله أربعون درھما فھو الملحف"-6282-2111

أبي ذر. -: مالك، حل1719الصحیحة "ن" عن ابن عمرو."صحیح"

."من سأل وله قیمة أوقیة فقد ألحف"-6283-2112

: مالك، حم، ن.1719الصحیحة "د حب" عن أبي سعید."صحیح"

."من سئل عن علم فكتمه ألجمه هللا يوم القیامة بلجام من نار"-6284

.1139: الروض النضیر 223المشكاة ك" عن أبي ھريرة.4"حم "صحیح"

"طب" عن ابن عباس.."من سب أصحابي فعلیه لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعین"-6285



عطاء مرسال.-نس. البغوي، حلأ-: خط3340الصحیحة "حسن"

"من سبح هللا في دبر كل صالة ثالثا وثالثین، - 6286-2113

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.5495. برقم "الذي يسأل من ...."تقدم بلفظ: 1

لمائة: ال وحمد هللا ثالثا وثالثین وكبر هللا ثالثا وثالثین فتلك تسع وتسعون وقال تمام ا- 1078-ص 

إله إال هللا وحده ال شريك له له الملك وله الحمد وھو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل 

.زبد البحر"

: أبو عوانة، ھق. 101، الصحیحة 314مختصر مسلم "حم م" عن أبي ھريرة."صحیح"

.یامة"ستره هللا يوم الق1من ستر أخاه المسلم في الدنیا"-6287

مسلمة بن -أبي أيوب وعقبة. حم-: حم، الحمیدي2341الصحیحة "حم" عن رجل."صحیح"

عائشة.-ابن عمر. حم-أبي ھريرة. حم، ق، ت-مخلد. حم، م، د، ت، ھـ، ابن الجارود

6288-.

: ابن نصر، البزار.2300الصحیحة ك" عن أبي ھريرة."حم"حسن"

."من سره أن يحب هللا ورسوله فلیقرأ في المصحف"-6289

: ابن شاھین: عد.2342الصحیحة "حل ھب" عن ابن مسعود."حسن"

."من سره أن يستجیب هللا له عند الشدائد والكرب فلیكثر الدعاء في الرخاء"-6290

.593الصحیحة "ت ك" عن أبي ھريرة."حسن"

"حم د ن" عن أنس. ."من سره أن يعظم هللا رزقه وأن يمد في أجله فلیصل رحمه"-6291-2114

علي وابن عباس.- . ك2أبي ھريرة-أنس. خ-: ق276الصحیحة "صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولما كانت ھذه الزيادة لم ترد في "الجامع الكبیر" "فلم يفضحه"قلت: ھنا في األصل تبعا ألصله زيادة 1

وال في "حم" وال في شيء من طرق الحديث التي سقتھا في المصدر المذكور أعاله، فإني رأيت 

حذفھا.

.5956رقم "من أحب أن يبسط ...."قلت: وقد مضى حديثھما بلفظ: 2

."من سره أن ينظر إلى تواضع عیسى فلینظر إلى أبي ذر"-6292- 1079-ص 

أبي ھريرة.-: ابن سعد، حب، ك2343الصحیحة "ع" عن أبي ھريرة."صحیح"

}"من سره أن ينظر إلى يوم القیامة كأنه رأى عین فلیقرأ -6293-2115 ْ وِّرَت ُ كُ مْس َّ {إِذَا و{إِذَا الش

اءُ انْفَطَ  مَ َّ }الس ْ }ورَت ْ قَّت َ مَاءُ انْش َّ . "{إِذَا الس

.1081الصحیحة "حم ت ك" عن ابن عمر."صحیح"



."من سرته حسنته وساءته سیئته فھو مؤمن"-6294

.521، شح الطحاوية 721الروض النضیر "طب" عن أبي موسى."صحیح"

غیر متھم فإن شاء أخذھا بالقیمة وإن شاء اتبع "من سرق فوجد سرقته عند رجل -6295-2116

.صاحبه"

الصحیحة "حم د في مراسیله ن ك" عن أسید بن حضیر "ن" عن أسید بن ظھیر."صحیح"

609.

."من سكن البادية جفا ومن اتبع الصید غفل ومن أتى السلطان افتتن"-6296

.3701لمشكاة ا" عن ابن عباس.3"حم "صحیح"

"من سلك طريقا يطلب فیه علما سلك هللا به طريقا من طرق الجنة وإن المالئكة لتضع -6297-2117

أجنحتھا لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم لیستغفر له من في السموات ومن في األرض والحیتان 

ى سائر الكواكب وإن العلماء ورثة في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر لیلة البدر عل

.األنبیاء وإن األنبیاء لم يورثوا دينارا وال درھما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر"

.68صحیح الترغیب حب" عن أبي الدرداء.4"حم "صحیح"

"من سلك طريقا يلتمس فیه علما سھل هللا له طريقا إلى-6298

.جنة"ال- 1080-ص 

: م.25العلم ألبي خیثمة "ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

."من سل علینا السیف فلیس منا"-6299

.3521المشكاة "حم م" عن سلمة بن األكوع."صحیح"

."من سمع النداء فلم يأته فال صالة له إال من عذر"- 6300-2118

.551: د، اإلرواء 560صحیح أبي داود ن عباس."ھـ حب ك" عن اب"صحیح"

"من سمع بالدجال فلینأ عنه فوهللا إن الرجل لیأتیه وھو يحسب أنه مؤمن فیتبعه مما -6301-2119

.يبعث به الشبھات"

.5488المشكاة "حم د ك" عن عمران بن الحصین."صحیح"

في المسجد فلیقل: ال ردھا هللا علیك فإن المساجد لم تبن "من سمع رجال ينشد ضالة-6302-2120

.لھذا"

.492، صحیح أبي داود 254مختصر مسلم "حم م د ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

.من سمع سمع هللا به ومن راءى راءى هللا به""-6303

.2090مختصر مسلم "حم م" عن ابن عباس."صحیح"

."من سمع سمع هللا به ومن راءى راءى هللا به ومن شاق شق هللا علیه يوم القیامة"-6304-2121

.8/223م "حم خ ھـ" عن جندب."صحیح"

"من سن في اإلسالم سنة حسنة فله أجرھا وأجر من عمل بھا من بعده من غیر أن -6305-2122

ة سیئة فعلیه وزرھا ووزر من عمل بھا من بعده من ينقص من أجورھم شيء ومن سن في اإلسالم سن

"حم م ت ن ھـ" عن جرير. .غیر أن ينقص من أوزارھم شيء"

.176، أحكام الجنائز 60، صحیح الترغیب 533مختصر مسلم "صحیح"



"من سن سنة حسنة عمل بھا بعده كان له أجره ومثل أجورھم من غیر - 2123-6306- 1081-ص 

ينقص من أجورھم شيء ومن سن سنة سیئة فعمل بھا بعده كان علیه وزرھا ومثل أوزارھم من غیر أن

.أن ينقص من أوزارھم شيء"

.1/48صحیح الترغیب "ھـ" عن أبي جحیفة."صحیح"

. "من شاب شیبة في اإلسالم كانت له نورا يوم القیامة"-6307

.1244الصحیحة مرة."ت ن" عن كعب بن"صحیح"

"حم ت ن حب" عن ."من شاب شیبة في سبیل هللا كانت له نورا يوم القیامة"-6308-2124

عمروبن عبسة.

. 1244، الصحیحة 4459المشكاة "صحیح"

دوه فإن عاد الرابعة "من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد الثانیة فاجلدوه فإن عاد الثالثة فاجل-6309-2125

.فاقتلوه"

"حم د ن ك" عن ابن عمر "د ت ك" عن معاوية "د ھق" عن ذؤيب "حم د ت ك" عن أبي "صحیح"

ھريرة "طب ك الضیاء" عن شرحبیل بن أوس "طب قط ك الضیاء" عن جرير "حم ك" عن ابن عمرووابن 

بن سويد "ك" عن نفر من خزيمة "ك" عن جابر "طب" عن غضیف "ن ك الضیاء" عن الشريد 

.3/187الترغیب الصحابة.

."من شرب الخمر في الدنیا ثم لم يتب منھا حرمھا في اآلخرة"-6310

.562الروض النضیر "حم ق ن ھـ" عن ابن عمر."صحیح"

."من شرب الخمر في الدنیا لم يشربھا في اآلخرة"-6311-2126

ابن عمر.- : ك، ابن عساكر. ك384الصحیحة عن أبي ھريرة."ھـ" "صحیح"

"من شرب الخمر لم تقبل له صالة أربعین صباحا فإن تاب تاب هللا علیه فإن عاد لم تقبل له - 6312-2127

صالة أربعین صباحا فإن 

هللا علیه فإن تاب تاب هللا علیه فإن عاد لم تقبل له صالة أربعین صباحا فإن تاب تاب - 1082-ص 

"حم .عاد الرابعة لم تقبل له صالة أربعین صباحا فإن تاب لم يتب هللا علیه وسقاه من نھر الخبال"

ت" عن ابن عمر "حم ن ك" عن ابن عمرو.

. 3644، 3643، المشكاة 91إيمان أبي عبید "صحیح"

صباحا فإن مات دخل النار فإن تاب تاب "من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صالة أربعین-6313-2128

هللا علیه وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صالة أربعین صباحا فإن مات دخل النار وإن تاب تاب هللا علیه 

وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صالة أربعین صباحا فإن مات دخل النار وإن تاب تاب هللا علیه فإن عاد 

.ن ردغة الخبال يوم القیامة: عصارة أھل النار"كان حقا على هللا أن يسقیه م

.3644المشكاة "ھـ" عن ابن عمرو."صحیح"

."من شرب في إناء فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جھنم"- 6314-2129

: حم.1/117صحیح الترغیب "ھـ" عن عائشة."صحیح"



.ھب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جھنم""من شرب في إناء من ذ- 6315-2130

.33اإلرواء "م" عن أم سلمة."صحیح"

"من شفع ألخیه شفاعة فأھدى له ھدية علیھا فقبلھا منه فقد أتى بابا عظیما من أبواب -6316-2131

.الربا"

.3757المشكاة "حم د" عن أبي أمامة."حسن"

"من شھد الجنازة حتى يصلي علیھا فله قیراط ومن شھدھا حتى تدفن كان له قیراطان - 6317-2132

.مثل الجبلین العظیمین"

"ق ن" عن أبي ھريرة."صحیح"

."من شھد أن ال إله إال هللا دخل الجنة"-6318- 1083-ص 

.2344الصحیحة "البزار" عن ابن عمر."صحیح"

."من شھد أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا حرم هللا علیه النار"-6319

.11مختصر مسلم "حم م ت" عن عبادة."صحیح"

"من شھد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عیسى عبده -6320-2133

م وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق أدخله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاھا إلى مري

.هللا الجنة على ما كان من عمل من أي أبواب الجنة الثمانیة شاء"

.27المشكاة "حم ق" عن عبادة بن الصامت."صحیح"

و نھارا فقد تم "من شھد صالتنا ھذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك لیال أ-6321-2134

.حجه وقضى تفثه"

.1066اإلرواء "ت ھـ" عن عروة بن مضرس."صحیح"

."من شھر سیفه ثم وضعه فدمه ھدر"-6322

: حل.2345الصحیحة "ن ك" عن ابن الزبیر."صحیح"

."من صام األبد فال صام وال أفطر"-6323

ابن -: حب. ن، طب2/88صحیح الترغیب ن عبدهللا بن الشخیر."حم ن ھـ ك" ع"صحیح"

أبي قتادة. - عمران. ن- عمر. ن، حب

."من صام ثالثة أيام من كل شھر فقد صام الدھر كله"-6324

.947، اإلرواء 1025صحیح الترغیب "حم ت ن ھـ الضیاء" عن أبي ذر."صحیح"

"خط" عن ابن عباس..1يمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه [وما تأخر]""من صام رمضان إ-6325

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 6326ما بین الحاصرتین زيادة شاذة. وانظر الحديث اآلتي 1



."من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه"-6326- 1084-ص 

" عن أبي ھريرة.4حم ق ""صحیح"

" عن أبي أيوب. 4"حم م ."من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصوم الدھر"-6327

. 618، مختصر مسلم 911، الروض النضیر 950اإلرواء "صحیح"

نَةِ فَلَهُ "من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة -6328-2135 َ اءَ بِالْحَس ْ جَ ثَالِھَا}{مَن ْ رُ أَم ْ ش . "عَ

: ن، ابن خزيمة، حب.997صحیح الترغیب "ھـ" عن ثوبان."صحیح"

."من صام يوما في سبیل هللا باعد هللا بذلك الیوم حر جھنم عن وجھه سبعین خريفا"-6329-2136

.3/159م "ن ھـ" عن أبي سعید."صحیح"

.يوما في سبیل هللا باعد هللا منه جھنم مسیرة مائة عام""من صام-6330-2137

"حسن" "ن" عن عقبة بن عامر.

."من صام يوما في سبیل هللا باعد هللا وجھه من جھنم سبعین عاما"-6331-2138

.3/159م "ن" عن أبي سعید."صحیح"

.ر سبعین خريفا""من صام يوما في سبیل هللا بعد هللا وجھه عن النا-6332

.978صحیح الترغیب "حم ق ت ن" عن أبي سعید."صحیح"

"من صام يوما في سبیل هللا جعل هللا بینه وبین النار خندقا كما بین -2139-6333- 1085-ص 

"ت" عن أبي أمامة. .السماء واألرض"

.981ترغیب ، صحیح ال563، الصحیحة 2064المشكاة "صحیح"

"من صام يوما في سبیل هللا زحزح هللا وجھه عن النار بذلك الیوم سبعین - 6334-2140

"حم ت ن ھـ" عن أبي ھريرة. .خريفا"

. 980صحیح الترغیب "صحیح"

"ھـ" عن قتادة بن .من صام يوم عرفة غفر هللا له سنتین: سنة أمامه وسنة خلفه""-6335

لنعمان. ا

.1أبي قتادة-: م1001: صحیح الترغیب 412األحاديث الضعیفة "صحیح"

"طب" عن عقبة بن عامر. ."من صرع عن دابته فھو شھید"-6336

أبي مالك األشعري.-: الروياني؛ د، ك، ھق2346الصحیحة "صحیح"

."من صلى البردين دخل الجنة"-6337

.209مختصر مسلم "م" عن أبي موسى."صحیح"

."من صلى الصبح فھو في ذمة هللا فال يتبعنكم هللا بشيء من ذمته"-6338

يشھد له ما بعده."ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

"من صلى الصبح فھو في ذمة هللا فال يطلبنكم هللا من ذمته بشيء فإن من يطلبه من - 6339-2141

"حم م ت" عن جندب البجلي..يدركه ثم يكبه على وجھه في نار جھنم"ذمته بشيء

: طب.459، 363صحیح الترغیب "صحیح"

"من صلى الضحى أربعا وقبل األولى أربعا بني له بیت في -6340
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.3806رقم ..""صوم يوم عرفة ..قلت: تقدم حديثه بلفظ: 1

.الجنة"- 1086-ص 

.2349الصحیحة "طس" عن أبي موسى."حسن"

"من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف لیلة ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى -6341

.اللیل كله"

.663، الروض النضیر 324مختصر مسلم "حم م" عن عثمان."صحیح"

"من صلى العشاء في جماعة كان كقیام نصف لیلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة - 6342-2142

.كان كقیام لیلة"

.564صحیح أبي داود "د ت" عن عثمان."صحیح"

."من صلى الغداة كان في ذمة هللا حتى يمسي"-6343

.6339، 6338حديثان اللذان بعده والحديثان يشھد له ال"طب" عن ابن عمر."صحیح"

."من صلى الفجر فھو في ذمة هللا فال يطلبنكم هللا بشيء من ذمته"-6344-2143

.418صحیح الترغیب "ھـ" عن سمرة."صحیح"

."من صلى الفجر فھو في ذمة هللا وحسابه على هللا"-6345

.458صحیح الترغیب األشجعي."طب" عن والد أبي مالك"حسن"

"من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر هللا حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتین كانت -6346-2144

.له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة"

.464صحیح الترغیب "ت" عن أنس."صحیح"

.ل الصبح""من صلى ركعة من الصبح ثم طلعت الشمس فلیص-6347

.253اإلرواء "ك" عن أبي ھريرة."صحیح"

."من صلى صالة لم يتمھا زيد علیھا من سبحاته حتى تتم"-6348- 1087-ص 

: ابن مندة، ابن شاھین، ابن أبي خیثمة، 2350الصحیحة "طب" عن عائذ بن قرط."صحیح"

الضیاء.

م يقرأ فیھا بأم القرآن فھي خداج فھي خداج فھي خداج غیر "من صلى صالة ل- 6349-2145

" عن أبي ھريرة.4"حم م .تمام"

.779صحیح أبي داود "صحیح"

"من صلى صالتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبیحتنا فذاكم المسلم الذي له ذمة هللا وذمة - 6350-2146

.رسوله فال تخفروا هللا في ذمته"

"خ ن" عن أنس. "صحیح"

."من صلى صالتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصالة فال نسك له"-6351-2147



"ق د" عن البراء."صحیح"

"م ."من صلى على جنازة فله قیراط فإن شھد دفنھا فله قیراطان القیراط مثل أحد"-6352-2148

ھـ" عن ثوبان.

: الطیالسي، حم. 168أحكام الجنائز ص "صحیح"

"من صلى على جنازة فله قیراط ومن انتظرھا حتى توضع في اللحد فله قیراطان -6353-2149

.والقیراطان مثل الجبلین العظیمین"

"حم ن ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

."من صلى على جنازة في المسجد فلیس له شيء"-6354-2150

.2351الصحیحة "حم ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

."من صلى على جنازة ولم يتبعھا فله قیراط فإن تبعھا فله قیراطان"-6355-2151

أحكام الجنائز."م ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

."من صلى علیه مائة من المسلمین غفر له"-6356- 1088-ص 

.99أحكام الجنائز ص عن أبي ھريرة."ھـ" "صحیح"

."من صلى على حین يصبح عشرا وحین يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القیامة"-6357

.232الترغیب "طب" عن أبي الدرداء."حسن"

."من صلى علي واحدة صلى هللا علیه بھا عشرا"-6358

. 215الضعیفة " عن أبي ھريرة.3"حم م "صحیح"

"من صلى علي واحدة صلى هللا علیه عشر صلوات وحط عنه عشر خطیئات ورفع له عشر -6359

.درجات"

: حب.2/277، الترغیب 922المشكاة "حم خد ن ك" عن أنس."صحیح"

.جنة""من صلى في الیوم واللیلة اثنتي عشرة ركعة تطوعا بنى هللا له بیتا في ال-6360

.1136: صحیح أبي داود 1159المشكاة "حم م د ن ھـ" عن أم حبیبة."صحیح"

."من صلى في ثوب فلیخالف بین طرفیه"-6361-2152

"خ" عن أبي ھريرة."صحیح"

"من صلى في يوم ولیلة ثنتي عشرة ركعة بني له بیت في الجنة: أربعا قبل الظھر -6362-2153

.تین بعدھا وركعتین بعد المغرب وركعتین بعد العشاء وركعتین قبل صالة الغداة"وركع

.578صحیح الترغیب "ت" عن أم حبیبة."صحیح"

"من صلى قائما فھو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف - 6363-2154

.أجر القاعد"

.455، 299اإلرواء " عن عمران بن حصین."خ ت ن ھـ"صحیح"

"من صلى قبل الظھر أربعا وبعدھا أربعا،- 6364-2155



.حرمه هللا على النار"- 1089-ص 

، ابن خزيمة.583صحیح الترغیب "حم ت ن ھـ" عن أم حبیبة."صحیح"

تكبیرة األولى كتب له براءتان: براءة من النار -6365-2156

.وبراءة من النفاق"

.407، الترغیب 364الضعیفة "حسن" "ت" عن أنس.

."من صلى وجلس ينتظر الصالة لم يزل في صالة حتى تأتیه الصالة التي يالقیھا"- 6366-2157

: مالك، د، ت، ن. 1359المشكاة "ن" عن عبدهللا بن سالم وأبي ھريرة."صحیح"

."من صمت نجا"-6367

.536الصحیحة "حم ت" عن ابن عمرو."صحیح"

"ت ن حب" عن ."من صنع إلیه معروف فقال لفاعله: جزاك هللا خیرا فقد أبلغ في الثناء"-6368

أسامة بن زيد.

. 959، صحیح الترغیب 3024المشكاة "صحیح"

."من صنع أمرا على غیر أمرنا فھو رد"-6369-2158

.5غاية المرام "د" عن عائشة."صحیح"

"من صور صورة عذبه هللا بھا يوم القیامة حتى ينفخ فیھا ولیس بنافخ ومن تحلم كلف أن -6370-2159

".ي أذنیه اآلنك يوم القیامةيعقد شعیرتین ولیس بعاقد ومن استمع إلى حديث قوم يفرون منه صب ف

.165و 120غاية المرام "حم د ت" عن ابن عباس."صحیح"

."من صور صورة في الدنیا كلف أن ينفخ فیھا الروح يوم القیامة ولیس بنافخ"-6371

.165و 120غاية المرم "حم ق ت" عن ابن عباس."صحیح"

.به ومن شاق شاق هللا علیه""من ضار ضار هللا-6372

. 896اإلرواء " عن أبي صرمة.4"حم "حسن"- 1090-ص 

"من ضحى قبل الصالة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصالة فقد تم نسكه وأصاب سنة -6373

.المسلمین"

. 1154اإلرواء "ق" عن البراء."صحیح"

.ط ظلما اقتص منه يوم القیامة""من ضرب بسو-6374

: طص.2352الصحیحة "خد ھق" عن أبي ھريرة."صحیح"

."من ضرب غالما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه"-6375

.901مختصر مسلم "م" عن ابن عمر."صحیح"

.""من ضرب مملوكه ظالما أقید منه يوم القیامة-6376

: حل.2353الصحیحة "طب" عن عمار."صحیح"

"أبونعیم في ."من ضن بالمال أن ينفقه وباللیل أن يكابده فعلیه بسبحان هللا وبحمده"-6377

المعرفة" عن عبدهللا بن خبیب. 

أبي أمامة. -ابن مسعود. طب- : خد، طب250، 2/243الترغیب "صحیح"

.من ضیق منزال أو قطع طريقا أو آذى مؤمنا فال جھاد له""-6378



.3920المشكاة "حم د" عن معاذ بن أنس."صحیح"

."من طاف بالبیت سبعا وصلى ركعتین كان كعتق رقبة"-6379

.2/122الترغیب "ھـ" عن ابن عمر."صحیح"

كان كعتق رقبة ال يضع قدما وال يرفع أخرى إال حط هللا عنه "من طاف بھذا البیت أسبوعا فأحصاه-6380

بھا خطیئة وكتب له بھا 

"ت ن ك" عن ابن عمر.حسنة".- 1091-ص 

، ابن خزيمة، حب.2/122، الترغیب 2580المشكاة "صحیح"

."من طلب الشھادة صادقا أعطیھا ولو لم تصبه"-6381

نس."حم م" عن أ"صحیح"

"من طلب العلم لیباھي به العلماء أو لیماري به السفھاء أو لیصرف به وجوه الناس إلیه -6382-2160

.فھو في النار"

.225، المشكاة 104صحیح الترغیب "ھـ" عن ابن عمر."حسن"

الناس إلیه أدخله هللا "من طلب العلم لیجاري به العلماء أو لیماري به السفھاء أو يصرف به وجوه-6383

.في النار"

.225المشكاة "ت" عن كعب بن مالك."حسن"

."من طلب حقا فلیطلبه في عفاف واف أو غیر واف"-6384-2161

.3/20الترغیب "ھـ حب ك" عن ابن عمر وعائشة."صحیح"

.ن""من ظلم قید شبر من األرض طوقه من سبع أرضی-6385

"حم ق" عن عائشة وسعید بن زيد."صحیح"

."من عادى عمارا عاداه هللا ومن أبغض عمارا أبغضه هللا"-6386-2162

.6247المشكاة "حم ن حب ك" عن خالد بن الولید."صحیح"

شاك وتبوأت من الجنة "من عاد مريضا أو زار أخا له في هللا ناداه مناد: أن طبت وطاب مم-6387-2163

.منزال"

.5051المشكاة "ت ھـ" عن أبي ھريرة."حسن"

"من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل هللا العظیم -2164-6388- 1092-ص 

.رب العرش العظیم أن يشفیك إال عافاه هللا من ذلك المرض"

.1553، المشكاة 150الكلم الطیب "د ك" عن ابن عباس."صحیح"

."من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع"-6389

"م" عن ثوبان."صحیح"

6390-.

ابن سعد. -: حب132-3/131الترغیب "حم" عن عثمان وابن عمر."صحیح"



.ین حتى يدركا دخلت أنا وھو الجنة كھاتین""من عال جاريت-6391

: ك. 1120و 297الصحیحة "م ت" عن أنس."صحیح"

.من عرض علیه ريحان فال يرده فإنه خفیف المحمل طیب الريح""-6392

.3016المشكاة "م د" عن أبي ھريرة."صحیح"

.فإنه خفیف المحمل طیب الرائحة""من عرض علیه طیب فال يرده -6393-2165

المصدر نفسه."حم ن" عن أبي ھريرة."صحیح"

."من علق تمیمة فقد أشرك"-6394

. 492الصحیحة "حم ك" عن عقبة بن عامر."صحیح"

."من علم الرمي ثم تركه فلیس منا"-6395

.1104مختصر مسلم "م" عن عقبة بن عامر."صحیح"

"من علم علما فله أجر من عمل به ال ينقص من أجر -6396

.العامل"- 1093-ص 

.77صحیح الترغیب "ھـ" عن معاذ بن أنس."صحیح"

."من عمر من أمتي سبعین سنة فقد أعذر هللا إلیه في العمر"-6397

.1088حیحة الص"ك" عن سھل بن سعد."صحیح"

."من عمل عمال لیس علیه أمرنا فھو رد"-6398

. 276، اإلرواء 5، غاية المرام 1237مختصر مسلم "حم م" عن عائشة."صحیح"

."من غدا إلى المسجد وراح أعد هللا له نزال من الجنة كلما غدا وراح"-6399

.698شكاة الم"حم ق" عن أبي ھريرة."صحیح"

."من غرس غرسا لم يأكل منه آدمي وال خلق من خلق هللا إال كان له صدقة"-6400

.3/245الترغیب "حم" عن أبي الدرداء."صحیح"

."من غزا في سبیل هللا ولم ينو إال عقاال فله ما نوى"-6401

.3850المشكاة"حم ن ك" عن عبادة بن الصامت."صحیح"

."من غسل المیت فلیغتسل ومن حمله فلیتوضأ"-6402

.144، اإلرواء 53، أحكام الجنائز ص 541المشكاة "د ھـ حب" عن أبي ھريرة."صحیح"

."من غسل میتا فستره ستره هللا من الذنوب ومن كفنه كساه هللا من السندس"-6403

: ابن بشران.2353الصحیحة "طب" عن أبي أمامة."حسن"

."من غسل میتا فلیغتسل"-6404

. 144اإلرواء "حم" عن المغیرة."صحیح"

"من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا -2166-6405- 1094-ص 

المسجد عمل سنة أجر من اإلمام واستمع وأنصت ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوھا من بیته إلى



حب ك" عن أوس بن أوس.4"حم .صیامھا وقیامھا"

.690، صحیح الترغیب 372صحیح أبي داود "صحیح"

"ت" عن أبي ھريرة. ."من غش فلیس منا"-6406

، أحاديث البیوع. 1319، اإلرواء 1235مختصر مسلم "صحیح"

.یس منا""من غشنا فل- 6407-2167

، أحاديث البیوع: م.1319اإلرواء "ھـ" عن أبي الحمراء."صحیح"

."من غشنا فلیس منا والمكر والخداع في النار"-6408

: حب، طس.1058، الصحیحة 1319اإلرواء "طب حل" عن ابن مسعود."صحیح"

.یامة""من غل بعیرا أو شاة أتى يحمله يوم الق-6409

: ھـ.2354الصحیحة "حم الضیاء" عن عبدهللا بن أنیس."صحیح"

."من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه"-6410-2168

أبي ذر، حم، - : ابن أبي عاصم792، السنة 185المشكاة "حم د ك" عن أبي ذر."صحیح"

الحارث األشعري.- ك

."من فارق الروح جسده وھو بريء من ثالث دخل الجنة: الكبر والدين والغلول"-6411-2169

.3/32، الترغیب 2921المشكاة "حم ت ن ھـ حب ك" عن ثوبان."صحیح"

."من فرق بین والدة وولدھا فرق هللا بینه وبین أحبته يوم القیامة"-6412- 1095-ص 

.3361المشكاة ت ك" عن أبي أيوب."حم "صحیح"

"من فصل في سبیل هللا فمات أو قتل أو وقصته فرسه أو بعیره أو لدغته ھامة أو مات -6413-2170

.على فراشه بأي حتف شاء هللا فإنه شھید وإن له الجنة"

.37أحكام الجنائز ص "د ك" عن أبي مالك األشعري."حسن"

.فطر صائما أو جھز غازيا فله مثل أجره""من-6414

.1992، المشكاة 1072صحیح الترغیب "ھق" عن زيد بن خالد."صحیح"

"حم ت ھـ حب" ."من فطر صائما كان له مثل أجره غیر أنه ال ينقص من أجر الصائم شیئا"-6415

عن زيد بن خالد.

، ابن خزيمة. 1072صحیح الترغیب "صحیح"

"من قاتل في سبیل هللا فواق ناقة فقد وجبت له الجنة ومن سأل هللا القتل في سبیل -6416-2171

هللا من نفسه صادقا ثم مات أو قتل فإنه له أجر شھید ومن جرح جرحا في سبیل هللا أو نكب نكبة فإنھا 

ح المسك ومن خرج به خراج في سبیل تجيء يوم القیامة كأغزر ما كانت لونھا لون الزعفران وريحھا ري

.هللا كان علیه طابع الشھداء"

.2/169، الترغیب 3825المشكاة حب" عن معاذ.3"حم "صحیح"

."من قاتل لتكون كلمة هللا ھي العلیا فھو في سبیل هللا"-6417

.3814كاة ، المش1088مختصر مسلم " عن أبي موسى.4"حم ق "صحیح"

"من قال إذا أصبح: ال إله إال هللا وحده ال شريك له له الملك وله الحمد وھو على كل -6418-2172

شيء قدير كان له عدل 



رقبة من ولد إسماعیل وكتبت له بھا عشر حسنات وحط عنه بھا عشر سیئات ورفع - 1096-ص 

قالھا إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى له بھا عشر درجات وكان في حرز من الشیطان حتى يمسي وإذا

.يصبح"

"حم د ھـ" عن أبي عیاش الزرقي."صحیح"

6419-2173-

"ت" عن أنس. .كفیت ووقیت وتنحى عنه الشیطان"

: د، حب، ابن السني.2443، المشكاة 2/264الترغیب "صحیح"

."من قال أنا خیر من يونس بن متى فقد كذب"- 6420-2174

"خ ت ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

"من قال إني بريء من اإلسالم فإن كان كاذبا فھو كما قال وإن كان صادقا لم يعد إلى - 6421-2175

.اإلسالم سالما"

.2576اإلرواء عن بريدة."ن ھـ ك""صحیح"

من قال حین يسمع المؤذن: وأنا أشھد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشھد أن "-6422-2176

.

.536، صحیح أبي داود 200مختصر مسلم " عن سعد.4"حم م "صحیح"

"من قال حین يسمع النداء: اللھم رب ھذه الدعوة التامة والصالة القائمة آت محمدا -6423-2177

.الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القیامة"

، السنة 243، اإلرواء 418، فقه السیرة 540صحیح أبي داود " عن جابر.4"حم خ "صحیح"

: ابن أبي عاصم. 826

"من قال حین يصبح أو حین يمسي: اللھم أنت ربي ال إله إال أنت - 2178-6424- 1097-ص 

خلقتني وأنا عبدك وأنا على عھدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي 

.يغفر الذنوب إال أنت فمات من يومه أو لیلته دخل الجنة"وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه ال 

.1747الصحیحة "حم د ن ھـ حب ك" عن بريدة."صحیح"

"من قال حین يصبح وحین يمسي: سبحان هللا العظیم وبحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم -6425-2179

"حم م د ت" عن أبي ھريرة. .علیه"القیامة بأفضل مما جاء به إال أحد قال مثل ذلك وزاد

.650، صحیح الترغیب 1903مختصر مسلم "صحیح"

"من قال حین يمسي: بسم هللا الذي ال يضر مع اسمه شيء في األرض وال في السماء -6426-2180

مرات لم يصبه وھو السمیع العلیم ثالث مرات لم يصبه فجأة بالء حتى يصبح ومن قالھا حین يصبح ثالث

.فجأة بالء حتى يمسي"

.652صحیح الترغیب "د حب ك" عن عثمان."صحیح"

"من قال حین يمسي ثالث مرات: أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق لم يضره لدغة -6427-2181

.حیة في تلك اللیلة"



.749الترغیب صحیح"ت حب ك" عن أبي ھريرة."صحیح"

6428-2182-.

.334الصحیحة "د حب ك" عن أبي سعید."صحیح"

."من قال: سبحان هللا العظیم وبحمده غرست له بھا نخلة في الجنة"-6429

.64، الصحیحة 243الروض النضیر بر."ت حب ك" عن جا"صحیح"- 1098-ص 

"من قال: سبحان هللا وبحمده سبحانك اللھم وبحمدك أشھد أن ال إله إال أنت أستغفرك -6430-2183

.وأتوب إلیك فإن قالھا في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع علیه ومن قالھا في مجلس لغوكانت كفارة له"

.81الصحیحة مطعم."ن ك" عن جبیر بن "صحیح"

."من قال: سبحان هللا وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر"-6431

.1908مختصر مسلم "حم ق ت ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

ن أبي ھريرة."ت ن" ع."من قال لصاحبه يوم الجمعة واإلمام يخطب: أنصت فقد لغا"-6432-2184

.1: حم، ق619، اإلرواء 1018صحیح أبي داود "صحیح"

."من قال: ال إله إال هللا مخلصا دخل الجنة"-6433

أنس.-جابر. حل-: حم، حب، حل2355الصحیحة "البزار" عن أبي سعید."صحیح"

.ه قبل ذلك ما أصابه""من قال: ال إله إال هللا نفعته يوما من دھره يصیب-6434

: 1932، الصحیحة 2/238، الترغیب 1145الروض النضیر "البزار ھب" عن أبي ھريرة."صحیح"

ابن األعرابي، طص، حل، الخطیب. 

"من قال: ال إله إال هللا وحده ال شريك له له الملك وله الحمد وھو على كل شيء قدير -6435-2185

رقبة عشرا كان كمن أعتق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.737قلت: وقد مضى لفظھم برقم 1

.من ولد إسماعیل"- 1099-ص 

كانت له عدل أربع رقاب من ولد إسماعیل".1"ق ت ن" عن أبي أيوب ولفظ "ت":"صحیح"

الحمد، .... وھو على كل شيء من قال: ال إله إال هللا وحده ال شريك له له الملك وله"- 6436-2186

. قدير عشر مرات كان له بعدل نسمة"

.2/241الترغیب "حم ن حب ك" عن البراء."صحیح"

"من قال: ال إله إال هللا وحده ال شريك له له الملك وله الحمد وھو على كل شيء قدير -6437-2187

له مائة حسنة ومحیت عنه مائة سیئة وكانت له حرزا في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت 

.من الشیطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إال أحد عمل عمال أكثر من ذلك"

.1908مختصر مسلم "حم ق ت ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"



ن هللا حرم ماله ودمه وحسابه على هللا عز "من قال: ال إله إال هللا وكفر بما يعبد من دو- 6438-2188

.وجل"

"حم م" عن والد أبي مالك األشجعي. "صحیح"

من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلین ومن قام بمائة آية كتب من القانتین ومن قام "- 6439-2189

.بألف آية كتب من المقنطرين"

.642لصحیحة ا"د حب" عن ابن عمرو."صحیح"

."من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه"-6440

.906، اإلرواء 398مختصر مسلم " عن أبي ھريرة.4"ق "صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقبة" فھي شاذة كما ، وھي المحفوظة، وأما الرواية األولى: "8/69قلت: بل ھي رواية مسلم أيضا 1

بینه الحافظ في "الفتح".

."من قام لیلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه"-6441- 1100-ص 

" عن أبي ھريرة.3"خ "صحیح"

."من قتل تحت راية عمیة ينصر العصبیة ويغضب للعصبیة فقتلته جاھلیة"-6442

.424الصحیحة عن أبي ھريرة."م ن" عن جندب "ھـ""صحیح"

"من قتل خطأ فديته مائة من اإلبل ثالثون بنت مخاض وثالثون بنت لبون وثالثون حقة -6443-2190

.وعشرة بني لبون"

.2199اإلرواء "حم ن" عن ابن عمرو."حسن"

."من قتل دون ماله فھو شھید"-6444

، 708اإلرواء ن ابن عمرو"ت حب" عن سعید بن زيد "ن" عن بريدة."حم ق ت ن" ع"صحیح"

. 41أحكام الجنائز ص 

"من قتل دون ماله فھو شھید ومن قتل دون دمه فھو شھید ومن قتل دون دينه فھو شھید ومن -6445

. قتل دون أھله فھو شھید"

، 2/204، الترغیب 42، أحكام الجنائز 3529المشكاة حب" عن سعید بن زيد.3"حم "صحیح"

.708اإلرواء 

."من قتل دون ماله مظلوما فله الجنة"-6446-2191

.41أحكام الجنائز ص "ن" عن ابن عمرو."صحیح"

."من قتل دون مظلمته فھو شھید"-6447

أبن عباس.-: حم42أحكام الجنائز "ن الضیاء" عن سويد بن مقرن."صحیح"

"من قتل رجال من أھل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحھا لیوجد من مسیرة سبعین - 6448-2192

.عاما"

أبي ھريرة.- : ھـ، ك3/204الترغیب "حم ن" عن رجل."صحیح"



ھو شھید "من قتل في سبیل هللا فھو شھید ومن مات في سبیل هللا ف-2193-6449- 1101-ص 

.ومن مات في الطاعون فھو شھید ومن مات في البطن فھو شھید ومن غرق فھو شھید"

: حم.37- 36أحكام الجنائز "م" عن أبي ھريرة."صحیح"

"من قتل في عمیا أو رمیا يكون بینھم بحجر أو سوط فعقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فقود -6450-2194

.بینه فعلیه لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعین"يديه فمن حال بینه و

.3478المشكاة .1"د ن ھـ" عن ابن عباس"صحیح"

"من قتل في عمیا في رمى يكون بینھم بحجارة أو بالسیاط أو ضرب بعصا فھو خطأ وعقله -6451-2195

.وغضبه ال يقبل منه صرفا وال عدال"عقل الخطأ ومن قتل عمدا فھو قود يد ومن حال دونه فعلیه لعنة هللا

المصدر نفسه."د ن" عن ابن عباس."صحیح"

."من قتل كافر فله سلبه"-6452

.1221اإلرواء "ق د ت" عن قتادة "حم د" عن أنس "حم ھـ" عن سمرة."صحیح"

.قاد وإما أن يفدي""من قتل له قتیل فھو بخیر النظرين إما أن ي-6453-2196

.1057اإلرواء "ن ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

."من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل هللا منه صرفا وال عدال"-6454

.3/204الترغیب "د الضیاء" عن عبادة بن الصامت."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وھذا اللفظ لـ"ن"، والذي بعده لـ"د".قلت:1

"من قتل متعمد دفع إلى أولیاء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا -2197-6455- 1102-ص 

.أخذوا الدية وھي ثالثون حقة وثالثون جذعة وأربعون خلفة وما صولحوا علیه فھو لھم"

.2199اإلرواء "حم ت ھـ" عن ابن عمرو."صحیح"

."من قتل معاھدا في غیر كنھه حرم هللا علیه الجنة"-6456

: الدارمي.3/204الترغیب "حم د ن ك" عن أبي بكرة."صحیح"

."من قتل معاھدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحھا لیوجد من مسیرة أربعین عاما"-6457

.449ية المرام غا"حم خ ن ھـ" عن ابن عمرو."صحیح"

."من قتل نفسا معاھدة بغیر حلھا حرم هللا علیه الجنة: أن يشم ريحھا"- 6458-2198

: ابن خزيمة، حب، ك.3/204الترغیب "حم ن" عن أبي بكرة."صحیح"

"من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بھا في بطنه في نار جھنم خالدا مخلدا-6459-2199

فیھا أبدا ومن شرب سما فقتل نفسه فھو يتحساه في نار جھنم خالدا مخلدا فیھا أبدا ومن تردى من 

.جبل فقتل نفسه فھو يتردى في نار جھنم خالدا مخلدا فیھا أبدا"

.1026مختصر مسلم "حم ق ت ن ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

ب له مائة حسنة ومن قتلھا في الضربة الثانیة فله كذا "من قتل وزغة في أول ضربة كت-6460-2200



.وكذا حسنة وإن قتلھا في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة"

. 2/267، ھق 1501مختصر مسلم "حم م د ت ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

."من قتله بطنه لم يعذب في قبره"-6461

الروض حب" عن خالد بن عرفطة وسلیمان بن صرد."حم ت ن"صحیح"- 1103-ص 

.2/204، الترغیب 1573، المشكاة 38، أحكام الجنائز 298النضیر 

.من قذف مملوكه بالزنا يقام علیه الحد يوم القیامة إال أن يكون كما قال""-6462-2201

.903مختصر مسلم "م" عن أبي ھريرة."صحیح"

.ن قذف مملوكه وھو بريء مما قال جلد يوم القیامة حدا إال أن يكون كما قال""م-6463

. 1146الروض النضیر "حم ق د ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

."من قرأ آية الكرسي دبر كل صالة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إال أن يموت"-6464

.972، الصحیحة 974المشكاة "ن حب" عن أبي أمامة."صحیح"

."من قرأ اآليتین من آخر سورة البقرة في لیلة كفتاه"-6465

: حم، ق، 1263، صحیح أبي داود 2097مختصر مسلم " عن ابن مسعود.4""صحیح"

الدارمي.

}"من قرأ...... -6466 ا الْكَافِرُونَ دٌ}ن قرأ عدلت له بربع القرآن وم{قُلْ يَا أَيُّھَ وَ اللَّهُ أَحَ عدلت {قُلْ ھُ

. له بثلث القرآن"

.2/224، الترغیب 1342الضعیفة "ت" عن أنس."حسن"

."من قرأ القرآن فلیسأل هللا به فإنه سیجيء أقوام يقرءون القرآن يسألون به الناس"-6467

.257الصحیحة "ت" عن ابن عمران."حسن"

."من قرأ بمائة آية في لیلة كتب له قنوت لیلة"-6468

.644الصحیحة "حم ن" عن تمیم."صحیح"

"من قرأ حرفا من كتاب هللا فله به حسنة، - 6469-2202

. حرف ولكن: ألف حرف والم حرف ومیم حرف"{الم}والحسنة بعشر أمثالھا ال أقول: - 1104-ص 

.2137، المشكاة 158شرح الطحاوية " عن ابن مسعود."تخ ت ك"صحیح"

"ك ھق" عن أبي ."من قرأ سورة الكھف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بین الجمعتین"-6470

سعید. 

.626، اإلرواء 2175، المشكاة 738صحیح الترغیب "صحیح"

.ء له النور ما بینه وبین البیت العتیق""من قرأ سورة الكھف يوم الجمعة أضا-6471

المصادر السابقة."ھب" عن أبي سعید."صحیح"

دٌ}"من قرأ-6472 وَ اللَّهُ أَحَ . أحد عشر مرات بنى هللا له بیتا في الجنة"{قُلْ ھُ

.589الصحیحة "حم" عن معاذ بن أنس."صحیح"



وَ "من قرأ-6473 دٌ}{قُلْ ھُ . فكأنما قرأ ثلث القرآن"اللَّهُ أَحَ

أبي أيوب.-: حم، ت، ن2/225الترغیب "حم ن الضیاء" عن أبي."صحیح"

."من قرن بین حجه وعمرته أجزأه لھما طواف واحد"-6474

التعلیقات الجیاد."حم" عن ابن عمر."صحیح"

.على يمین فاجرة رأى وباله قبل أن يموت""من قطع رحما أو حلف -6475

.1121الصحیحة "تخ" عن القاسم بن عبدالرحمن مرسال."صحیح"

."من قطع سدرة صوب هللا رأسه في النار"-6476

.614الصحیحة "د الضیاء" عن عبدهللا بن حبشي."صحیح"

فیه كانت علیه من"من قعد مقعدا لم يذكر هللا- 6477-2203

.هللا ترة ومن اضطجع مضجعا ال يذكر هللا فیه كانت علیه من هللا ترة"- 1105-ص 

.78الصحیحة "د" عن أبي ھريرة."صحیح"

."من كاتب مملوكه على مائة أوقیة فأداھا إال عشر أواق ثم عجز فھو رقیق"-6478-2204

.1674اإلرواء رو."ت" عن ابن عم"حسن"

."من كان آخر كالمه ال إله إال هللا دخل الجنة"-6479

.34، أحكام الجنائز 687، اإلرواء 1621المشكاة "حم د ك" عن معاذ."صحیح"

"من كان بینه وبین قوم عھد فال يشد عقدة وال يحلھا حتى ينقضي أمدھا أو ينبذ إلیھم -6480-2205

.سواء"على

: الطیالسي.2357الصحیحة "حم د ت" عن عمروبن عبسة."صحیح"

6481-.

.1: حم، ق2560، اإلرواء 1011مختصر مسلم "ن" عن ابن عمر."صحیح"

رى ومن لم يكن ذبح فلیذبح باسم "من كان ذبح أضحیته قبل أن يصلي فلیذبح مكانھا أخ-6482-2206

.هللا"

.1153، اإلرواء 1252مختصر مسلم "حم ق ن ھـ" عن جندب."صحیح"

."من كان ذبح قبل الصالة فلیعد "-6483-2207

.1153اإلرواء "حم ق ن ھـ" عن أنس."صحیح"

.نار""من كان سھال ھینا لینا حرمه هللا على ال-6484

: طس، عق. 938الصحیحة "ك ھق" عن أبي ھريرة."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.1923قلت: وقد مضى لفظھم برقم 1



."من كان في المسجد ينتظر الصالة فھو في الصالة ما لم يحدث"-6485- 1106-ص 

.1/160الترغیب د."حم ن حب" عن سھل بن سع"صحیح"

من كان لنا عامال فلم يكن له زوجة فلیكتسب له زوجة فإن لم يكن له خادم فلیكتسب له "- 6486-2208

.خادما فإن لم يكن له مسكن فلیكتسب مسكنا من اتخذ غیر ذلك فھو غال أو سارق"

.3751المشكاة "د ك" عن المستورد بن شداد."صحیح"

."من كان له إمام فقراءة اإلمام له قراءة"-6487

.81صفة الصالة "حم ھـ" عن جابر."حسن"

"من كان له ثالث بنات فصبر علیھن وأطعمھن وسقاھن وكساھن من جدته كن له حجابا من النار -6488

.يوم القیامة"

.1027، 293الصحیحة "حم ھـ" عن عقبة بن عامر."صحیح"

"من كان له ذبح يذبحه فإذا أھل ھالل ذي الحجة فال يأخذن من شعره وال من أظفاره - 6489-2209

.شیئا حتى يضحي"

.1163، اإلرواء 1251مختصر مسلم "م د" عن أم سلمة."صحیح"

."من كان له سعة ولم يضح فال يقربن مصالنا"-6490

.102تخريج مشكلة الفقر بي ھريرة."ھـ ك" عن أ"صحیح"

."من كان له شريك في حائط فال يبع نصیبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه"- 6491-2210

.1532اإلرواء "حم ت ك" عن جابر."صحیح"

ذ وإن "من كان له شريك في ربع أو نخل فلیس له أن يبیع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخ-6492-2211

.كره ترك"

"م" عن جابر. "صحیح"

."من كان له شعر فلیكرمه"-6493- 1107-ص 

.500الصحیحة "د" عن أبي ھريرة."صحیح"

"طب" عن أبي حازم.."من كان له مال فلیر علیه أثره"-6494

مالك بن - ، ابن مندة، ابن عبد البر: الطیالسي، حم، ن، ك، طص852الروض النضیر "صحیح"

نضلة.

."من كان له نخل أو أرض فال يبعھا حتى يعرضھا على شريكه"-6495-2212

.1: م1532اإلرواء "ھـ" عن جابر."صحیح"

.من كان له وجھان في الدنیا كان له يوم القیامة لسانان من نار""-6496

.892الصحیحة ."د" عن عمار"صحیح"

"من كان معه فضل ظھر فلیعد به على من ال ظھر له ومن كان له فضل من زاد فلیعد به -6497-2213

.على من ال زاد له"

.111، تخريج مشكلة الفقر 1066مختصر مسلم "حم م د" عن أبي سعید."صحیح"

.فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن ال فالصوم له وجاء""من كان منكم ذا طول فلیتزوج - 6498-2214



: حم.3/67الترغیب "ن" عن عثمان."صحیح"

."من كان منكم مصلیا بعد الجمعة فلیصل أربعا"- 6499-2215

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 3735. وقد مضى بنحوه ، ولم يؤذنه فھو أحق به"فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باعوزاد في رواية: "1

وھذا من الحقوق التي أھملھا أكثر المسلمین الیوم، وفیھم من يتظاھر بالسلفیة، وساعدھم على ذلك 

إلغاء حق الشفعة من بعض المحاكم الشرعیة. نسأل هللا السالمة.

.1: م618، اإلرواء 1036اود صحیح أبي د"د ت" عن أبي ھريرة."صحیح"- 1108-ص 

6500-2216-

فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعاله إن ذھبت تقیمه كسرته وإن تركته لم يزل 

.أعوج استوصوا بالنساء"

.844مختصر مسلم أبي ھريرة."م" عن "صحیح"

6501-

.

.32مختصر مسلم "حم ق ن ھـ" عن أبي شريح وأبي ھريرة."صحیح"

6502-2217-

.ذلك فھو صدقة وال يحل له أن يثوي عنده حتى يخرجه"

.4/164، ك 2523، اإلرواء 2244المشكاة " عن أبي شريح.4"حم ق "صحیح"

يعني الذھب بالذھب.-"من كان يؤ-6503-2218

أحاديث البیوع."م" عن فضالة بن عبید."صحیح"

6504-2219-.

"خ" عن أبي ھريرة."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قلت: وزاد ھو وغیره: قال سھیل: فإن عجل بك شيء فصل ركعتین في المسجد، وركعتین إذا رجعت. 1

قلت: فھذا موقوف على سھیل. وفي رواية على أبیه أبي صالح، وقد توھم بعض الطالب أنه مرفوع 

فتبنى التفصیل المذكور وھو خطأ. فتنبه.

"ن" .- 2220-6505- 1109-ص 

عن جابر.

.59، آداب الزفاف2009، اإلرواء 190، غاية المرام 159صحیح الترغیب "صحیح"

خر فال -6506



.

المصادر السابقة."ت ك" عن جابر."حسن"

6507-2221 -

فال يأت س

.

.2137اإلرواء "د" عن رويفع بن ثابت."حسن"

6508-.

. 2137اإلرواء "ت" عن رويفع."صحیح"

6509-.

.337الصحیحة أبي أمامة."حم ك" عن"صحیح"

"من كانت اآلخرة ھمه جعل هللا غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنیا وھي راغمة -6510-2222

.ومن كانت الدنیا ھمه جعل هللا فقره بین عینیه وفرق علیه شمله ولم يأته من الدنیا إال ما قدر له"

.950-949الصحیحة "ت" عن أنس."صحیح"- 1110-ص 

"من كانت ألخیه عنده مظلمة من عرض أو مال فلیتحلله الیوم قبل أن يؤخذ منه يوم ال -6511-2223

دينار وال درھم فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له عمل أخذ من سیئات صاحبه 

.فجعلت علیه"

. 3641، الضعیفة 378شرح الطحاوية "حم خ" عن أبي ھريرة."صحیح"

."من كانت له أرض فأراد بیعھا فلیعرضھا على جاره"- 6512-2224

: الضیاء.2358الصحیحة "ھـ" عن ابن عباس."صحیح"

."من كانت له أرض فلیزرعھا أو لیزرعھا أخاه وال يكرھا بثلث وال ربع وال بطعام مسمى"-6513-2225

.5/231م "حم د ھـ" عن رافع بن خديج."صحیح"

"من كانت له أرض فلیزرعھا فإن لم يستطع أن يزرعھا وعجز عنھا فلیمنحھا أخاه المسلم -6514-2226

.وال يؤاجرھا فإن لم يفعل فلیمسك أرضه"

ديج "حم د" عن "حم ق ن ھـ" عن جابر "ق ن" عن أبي ھريرة "حم ت ن" عن رافع بن خ"صحیح"

رافع بن رفاعة.

"حم د ن ھـ" ."من كانت له امرأتان فمال إلى إحداھما جاء يوم القیامة وشقه مائل"-6515-2227

عن أبي ھريرة. 

.217: الطیالسي، حب، ك. اإلرواء 3/79: الترغیب 2077الصحیحة "صحیح"

شمله،"من كانت ھمه اآلخرة جمع هللا له- 6516-2228



وجعل غناه في قلبه وأتته الدنیا راغمة ومن كانت ھمه الدنیا فرق هللا علیه أمره وجعل - 1111-ص 

.فقره بین عینیه ولم يأته من الدنیا إال ما كتب هللا له"

: حب.949الصحیحة "ھـ" عن زيد بن ثابت."صحیح"

"عد" عن ابن مسعود. .لجاما من نار""من كتم علما عن أھله ألجم يوم القیامة-6517

ابن عمرو.-: حب، ك4، تحذير الساجد ص 1/73صحیح الترغیب "صحیح"

من كتم غیظا وھو قادر على أن ينفذه دعاه هللا على رءوس الخالئق حتى يخیره من "- 6518-2229

.الحور العین يزوجه منھا ما شاء"

: حم، حل، ھـ.3/279الترغیب ن أنس." عن معاذ ب4""حسن"

. "من كذب علي متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار"-6519

". "م" عن أبي 2". "حم خ د ن ھـ" عن الزبیر"1"حم ق ت ن ھـ" عن أنس""صحیح متواتر"

". 7ود"". "ت ھـ" عن ابن مسع6". وعن أبي سعید"5". "حم ھـ" عن جابر"4". "ت" عن علي"3ھريرة"

"، وعن عقبة بن 10". "حم" عن سلمة بن األكوع"9", وعن زيد بن أرقم"8"حم ك" عن خالد بن عرفطة"

"، وعن سلمان بن خالد 13". "طب" عن السائب بن يزيد"12"، وعن معاوية بن أبي سفیان"11عامر"

وعن ابن "، 17"، وعن طلحة بن عبید هللا"16"، وعن طارق بن أشیم"15"، وعن صھیب"14الخزاعي"

"، وعن عمار بن 21"، وعن العرس بن عمیرة"20"، وعتبة بن غزوان"19"، وعن ابن عمر"18عباس"

"، وعن عمرو 25"، وعن عمرو بن عبسة"24"، وعن عمرو بن حريث"23"، وعن عمران بن حصین"22ياسر"

بن "، وعن أبي عبیدة 28"، وعن يعلى بن مرة"27"، وعن المغیرة بن شعبة"26بن مرة الجھني"

"، وعن نبیط 32"، وعن معاذ بن جبل"31". "طس" عن البراء"30"، وعن أبي موسى األشعري"29الجراح"

"، وعن 36"، وعن ابن الزبیر"35". "قط في "األفراد"" عن أبي رمثة"34"، وعن أبي میمون"33بن شريط"

". "ابن عساكر" 40"، وعن أبي أمامة"39". "خط" عن سلمان الفارسي"38"، وعن أم أيمن"37أبي رافع"

". "ابن صاعد في "طرقه"" عن أبي بكر 43"، وعن عائشة"42"، وعن يزيد بن أسد"41عن رافع بن خديج"

"، 47"، وعن حذيفة بن أسید"46"، وعن سعد بن أبي وقاص"45"، وعن عمر بن الخطاب"44الصديق"

". "البزار" عن 49عفان"". "أبو مسعود بن الفرات في "جزئه"" عن عثمان بن 48وعن حذيفة بن الیمان"

"، وعن 52"، وعن بريدة"51". "عد" عن أسامة بن زيد"50سعید بن زيد"

", 55". "أبو نعیم في "المعرفة"" عن جندع بن عمرو"54"، وعن أبي قتادة"53سفینة"- 1112-ص 

. "ك "58". "ابن قانع" عن عبدهللا بن أبي أوفى"57"، وعن عبد هللا بن زغب"56وعن سعد بن المدحاس"

". "ابن الجوزي في 61"، وعن أبي كبشة"60". "عق" عن غزوان"59في المدخل" عن عفان بن حبیب"

"".63"، وعن أبي موسى الغافقي"62" عن أبي ذر"1"مقدمة الموضوعات"

.1862، 1861، مختصر مسلم 707الروض النضیر 

."من كذب في حلمه كلف يوم القیامة عقد شعیرة"-6520

ابن عباس.-علي. خ، ت- : الدارمي، عم2359الصحیحة "حم ت ك" عن علي."صحیح"

."من كسر أو مرض أو عرج فقد حل وعلیه حجة أخرى من قابل"-6521-2230

.2713المشكاة ك" عن الحجاج بن عمرو بن غزية.4"حم "صحیح"

ه دعاه هللا على رءوس الخالئق حتى يخیره من "من كظم غیظا وھو قادر على أن ينفذ-6522-2231



.الحور العین يزوجه منھا ما شاء"

: حم، طص.854، الروض النضیر 5088المشكاة " عن معاذ بن أنس.4""حسن"

."من كنت مواله فعلي مواله"-6523

، 1750الصحیحة أرقم."حم ھـ" عن البراء "حم" عن بريدة "ت ن الضیاء" عن زيد بن "صحیح"

. 6082، المشكاة 171الروض النضیر 

."من كنت ولیه فعلي ولیه"-6524

: طص.171الروض النضیر "حم ن ك" عن بريدة."صحیح"

."من لبس الحرير في الدنیا لم يلبسه في اآلخرة"-6525

.384الصحیحة "حم ق ن ھـ" عن أنس."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن قیس بن 85عن واثلة بن األسقع و84عن عبد هللا بن عمرو أيضا وص 72. قلت وراه ص 92، 11/57

عن أبي رافع مولى رسول هللا صلى هللا علیه وسلم 89عن أبي قرصافة جندرة بن خیشنة و88سعد، و

وعن رجلین آخرين من الصحابة.عن رجل من أسلم من الصحابة، 91و

."من لبس ثوب شھرة ألبسه هللا يوم القیامة ثوبا مثله ثم يلھب فیه النار"-6526- 1113-ص 

.110حجاب المرأة المسلمة "د ھـ" عن ابن عمر."حسن"

."من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه"-6527

.2173اإلرواء عمر."حم م د" عن ابن "صحیح"

."من لعب بالنردشیر فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه"-6528-2232

.2670، اإلرواء 1511مختصر مسلم "حم م د ھـ" عن بريدة."صحیح"

."من لعب بالنرد فقد عصى هللا ورسوله"-6529

.2670اإلرواء "حم د ھـ ك" عن أبي موسى."حسن"

."من لعب بطالق أو عتاق فھو كما قال"-6530

. 1826اإلرواء "طب" عن أبي الدرداء."حسن"

."من لقي هللا ال يشرك به شیئا دخل الجنة"-6531

عن جابر.-333التوحید "حم خ" عن أنس."صحیح"

.آذى هللا ورسوله""من لكعب بن األشرف؟ فإنه قد- 6532-2233

.1170مختصر مسلم "خ" عن جابر."صحیح"

.فلیس منا"1"من لم يأخذ من شاربه-6533

.4438، المشكاة 313الروض النضیر "حم ت ن الضیاء" عن زيد بن أرقم."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن المشروع في الشارب أن يؤخذ منه بعضه، وھو ما طال على الشفة، وأما ھذا الحديث يدل على 1

أخذه كله كما يفعله بعض الصوفیة وغیرھم. فھو كما قال مالك مثلة. وقد وجدت له شاھدا أن حجاما أخذ 

شاھد آخر.1/449، وله عنده 1/433من شارب النبي صلى هللا علیه وسلم. أخرجه ابن سعد 



.من لم يبیت الصیام قبل طلوع الفجر فال صیام له""-6534- 1114-ص 

.914اإلرواء "قط ھق" عن عائشة."صحیح"

."من لم يبیت الصیام من اللیل فال صیام له"-6535-2234

.914اإلرواء "ن" عن حفصة."صحیح"

.من الكعبین""من لم يجد نعلین فلیلبس خفین ولیقطعھما أسفل -6536-2235

.1012اإلرواء "خ" عن ابن عمر."صحیح"

.المحرم"- يعني-"من لم يجد نعلین فلیلبس خفین ومن لم يجد إزارا فلیلبس سرأويل.-6537-2236

.1012اإلرواء "حم م" عن جابر "حم ق ن ھـ" عن ابن عباس."صحیح"

.فجر فال صیام له""من لم يجمع الصیام قبل ال-6538

.914اإلرواء " عن حفصة.3"حم "صحیح"

6539-.

.118الروض النضیر "حم خ د ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

."1ا"من لم يرحم صغیرنا ويعرف حق كبیرنا فلیس من-6540

.98صحیح الترغیب "خد د" عن ابن عمرو."صحیح"

."من لم يشكر الناس لم يشكر هللا"-6541

.417الصحیحة "حم ت الضیاء" عن أبي سعید."صحیح"

"من لم يصل ركعتي الفجر فلیصلھا بعد ما تطلع -6542

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.5444تقدم نحوه برقم 1

"حم ت ك" عن أبي ھريرة. .الشمس"- 1115-ص 

: ابن خزيمة، حب، ھق.2361الصحیحة "صحیح"

."من مات على شيء بعثه هللا علیه"-6543

.283الصحیحة "حم ك" عن جابر."صحیح"

علیه عمله الصالح الذي كان يعمل علیه وأجرى "من مات مرابطا في سبیل هللا أجرى هللا-6544-2237

.علیه رزقه وأمن من الفتان وبعثه هللا يوم القیامة آمنا من الفزع"

: أبو عوانة. 4659، الضعیفة 2/151الترغیب "ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

."من مات مرابطا في سبیل هللا أمنه هللا من فتنة القبر"-6545

: طس.2/150الترغیب "طب" عن أبي أمامة."صحیح"

."من مات وعلیه دينار أو درھم قضي من حسناته لیس ثم دينار وال درھم"-6546-2238

.5أحكام الجنائز "ھـ" عن ابن عمر."صحیح"

."من مات وعلیه صیام صام عنه ولیه"-6547



. 605مختصر مسلم "حم ق د" عن عائشة."صحیح"

. "من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق"-6548-2239

.1073مختصر مسلم "حم م د ن" عن أبي ھريرة."صحیح"

."من مات وھو مدمن خمر لقي هللا وھو كعابد وثن"-6549

.677حیحة الص"طب حل" عن ابن عباس."صحیح"

6550-.

"حم ق" عن ابن مسعود."صحیح"

- 2240-6551- 1116-ص 

.دخل النار"

تعلیق": ابن خزيمة. 1الجنائز/-23مختصري لصحیح البخاري ""حم م" عن جابر."صحیح"

. 52مختصر مسلم 

."من مات وھو يعلم أن ال إله إال هللا دخل الجنة"-6552-2241

.9مختصر مسلم "حم م" عن عثمان."صحیح"

.فقد لغا"1"من مس الحصى-6553

.964صحیح أبي داود "ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

.لیتوضأ""من مس ذكره ف-6554

، صحیح 319، المشكاة 174الروض النضیر ك" عن بسرة بنت صفوان.4"مالك حم "صحیح"

.116، اإلرواء 174أبي داود 

."من مس فرجه فلیتوضأ"- 6555-2242

المصادر السابقة."ھـ" عن أم حبیبة وأبي أيوب."صحیح"

فھي 2في الجماعة فھي كحجة ومن مشى إلى صالة تطوع"من مشى إلى صالة مكتوبة -6556

.كعمرة نافلة"

: حم، د، عد، ھق، ابن عساكر.567صحیح أبي داود "طب" عن أبي أمامة."حسن"

."من ملك ذا رحم محرم فھو حر"-6557

.1746اإلرواء "حم د ت ھـ ك" عن سمرة."صحیح"

.غدت بصدقة وراحت بصدقة صبوحھا وغبوقھا""من منح منحة-6558

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعني والخطیب يخطب يوم الجمعة كما يدل علیه سیاق الحديث عند مسلم وغیره، وقد مضى بلفظ: 1

.6179برقم "من توضأ يوم الجمعة، فأحسن الوضوء..."

وغیره.قلت: يعني صالة الضحى كما في رواية "د"2



"م" عن أبي ھريرة."صحیح"- 1117-ص 

."من منح منحة ورق أو منحة لبن أو أھدى زقاقا فھو كعتق نسمة"- 6559

.2/241و 889، صحیح الترغیب 1917"حم ت حب" عن البراء. المشكاة "صحیح"

."من منع فضل ماء أو كأل منعه هللا فضله يوم القیامة"- 6560

.1422الصحیحة "حم" عن ابن عمرو."صحیح"

"من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فیما بین صالة الفجر وصالة -2243- 6561

.الظھر كتب هللا له كأنما قرأه من اللیل"

.1186صحیح أبي داود "م" عن عمر."صحیح"

.""من نام عن وتره أو نسیه فلیصله إذا ذكره- 6562

. 442، اإلرواء 1279، 1268المشكاة ك" عن أبي سعید.4"حم "صحیح"

."من نام عن وتره فلیصل إذا أصبح"- 2244- 6563

عن -: حم، مج، ابن نصر422اإلرواء "ت" عن زيد بن أسلم مرسال."صحیح"

أبي سعید.

.ه فأصابه شيء فال يلومن إال نفسه""من نام وفي يده غمر ولم يغسل-2245- 6564

.823الروض النضیر "حم د" عن أبي ھريرة."صحیح"

."من نذر أن يطیع هللا فلیطعه ومن نذر أن يعصي هللا فال يعصه"- 6565

.967اإلرواء " عن عائشة.4"حم خ "صحیح"

لم تسد "من نزلت به فاقة فأنزلھا بالناس- 2246- 6566

.- 1118-ص 

: حم، د، طب، ك، حل.273831صحیح الترغیب و"ت" عن ابن مسعود."صحیح"

يرتحل "من نزل منزال فقال: أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى -6567-2247

.من منزله"

.1459مختصر مسلم "حم م د ت" عن خولة بنت حكیم."صحیح"

."من نسي الصالة علي خطئ طريق الجنة"-6568

.44-41، فضل الصالة 2/284الترغیب "ھـ" عن ابن عباس."صحیح"

رِي}ال: "من نسي الصالة فلیصلھا إذا ذكرھا فإن هللا ق- 6569-2248 ِ الصَّالةَ لِذِكْ . "1{وَأَقِم

.263، اإلرواء 461صحیح أبي داود "م د ن ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

."من نسي شیئا من صالته فلیسجد سجدتین وھو جالس"-6570-2249

.190ضعیف أبي داود "حم ن" عن معاوية."حسن"

.ام عنھا فكفارتھا أن يصلیھا إذا ذكرھا""من نسي صالة أو ن-6571



.468صحیح أبي داود "حم ق ت ن" عن أنس."صحیح"

."من نسي صالة فلیصلھا إذا ذكرھا ال كفارة لھا إال ذلك"-6572-2250

. 468صحیح أبي داود "د ت ھـ" عن أنس."صحیح"

فلیتم صومه، "من نسي وھو صائم فأكل أو شرب-6573

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفي رواية لمسلم وأبي داود "للذكرى" وھي محفوظة كما بینته في المصدر المذكور.1

.فإنما أطعمه هللا وسقاه"- 1119-ص 

.938، اإلرواء 587مختصر مسلم "حم ق ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

.أخاه بظھر الغیب نصره هللا في الدنیا واآلخرة""من نصر -6574

.1217الصحیحة "ھق الضیاء" عن أنس."حسن"

."من نصر قومه على غیر الحق فھو كالبعیر الذي تردى فھو ينزع بذنبه"-6575-2251

: حم، حب، ك.4904المشكاة "د" عن ابن مسعود."صحیح"

.ن غريمه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القیامة""من نفس ع-6576

: الدارمي.902صحیح الترغیب "حم م" عن أبي قتادة."صحیح"

"من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنیا نفس هللا عنه كربة من كرب يوم القیامة ومن - 6577-2252

ستر مسلما ستره هللا في الدنیا واآلخرة وهللا يسر على معسر يسر هللا علیه في الدنیا واآلخرة ومن 

في عون العبد ما كان العبد في عون أخیه ومن سلك طريقا يلتمس فیه علما سھل هللا له طريقا إلى 

الجنة وما اجتمع قوم في بیت من بیوت هللا يتلون كتاب هللا ويتدارسونه بینھم إال نزلت علیھم السكینة 

ئكة وذكرھم هللا فیمن عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به وغشیتھم الرحمة وحفتھم المال

"حم م د ت ھـ" عن أبي ھريرة. .نسبه"

.67، صحیح الترغیب 1888مختصر مسلم "صحیح"

."من نوقش الحساب عذب"-6578

"ق" عن عائشة."صحیح"

."من نوقش المحاسبة ھلك"-6579

عن عائشة.-: حم، ك5562المشكاة "طب" عن ابن الزبیر."صحیح"- 1120-ص 

."من نیح علیه يعذب بما نیح علیه"-6580

: ھق.29أحكام الجنائز "حم ق ت" عن المغیرة."صحیح"

."من ھجر أخاه سنة فھو كسفك دمه"-6581

ابن سعد. : 928الصحیحة "حم خد د ك" عن حدرد."صحیح"

"من ھذا الالعن بعیره؟! أنزل عنه فال تصحبنا بملعون ال تدعوا على أنفسكم وال تدعوا -6582-2253



.على أوالدكم وال تدعوا على أموالكم ال توافقوا من هللا ساعة يسأل فیھا عطاء فیستجیب لكم"

.1537مختصر مسلم "م د" عن جابر."صحیح"

"ت ن ك" عن أنس..تمرا فلیفطر علیه ومن ال فلیفطر على الماء فإنه طھور""من وجد -6583

: ابن خزيمة، طص، ھق. ابن 122، الروض النضیر 1070، صحیح الترغیب 922اإلرواء "صحیح"

.1سلیمان- خزيمة

.فأحیاھا فھي له""من وجد دابة قد عجز عنھا أھلھا أن يعلفوھا فسیبوھا فأخذھا -6584-2254

.1562اإلرواء "د" عن رجال من الصحابة."حسن"

."من وجد سعة فلیكفن في ثوب حبرة"-6585

. 63أحكام الجنائز "حم" عن جابر."صحیح"

یه وإال "من وجد لقطة فلیشھد ذوي عدل وال يكتم وال يعبث فإن وجد صاحبھا فلیردھا عل- 6586-2255

.فھو مال هللا يؤتیه من يشاء"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.363قلت: وتقدم لفظه برقم 1

.3039المشكاة "حم د ھـ" عن عیاض بن حمار."صحیح"- 1121-ص 

6587-" .

: عد.116الصحیحة "ابن السني" عن عائشة."صحیح"

."من وجدتموه وقع على بھیمة فاقتلوه واقتلوا البھیمة"-6588-2256

.2348اإلرواء "ت ك" عن ابن عباس."صحیح"

."من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به"-6589-2257

.2350اإلرواء قط ك الضیاء" عن ابن عباس.4"حم ح""صحی

."من وصل صفا وصله هللا ومن قطع صفا قطعه هللا"-6590

"ن ك" عن ابن عمر."صحیح"

. "من وضع الخمر .......، ومن أدمن على شربھا سقي من الخبال"-6591

.5/72لزوائد مجمع ا"طب" عن ابن عمر."صحیح"

."من وطئ على إزار خیالء وطئه في النار"-6592

: تخ.3/99الترغیب .1"حم" عن ھبیب"صحیح"

."من وقاه هللا شر ما بین لحییه وشر ما بین رجلیه دخل الجنة"-6593

. 510الصحیحة "ت حب ك" عن أبي ھريرة."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصل: صھیب تبعا ألصله، وھو خطأ انطلى أمره على المناوي، فقیده بقوله: بضم المھملة الرومي! 1

والتصويب من المصدرين المذكورين أعاله.



."من ولي القضاء فقد ذبح بغیر سكین"-6594- 1122-ص 

.3733، المشكاة 1136، الروض النضیر 3/131الترغیب "د ت" عن أبي ھريرة."حسن"

"من ولي من أمور المسلمین شیئا فاحتجب دون خلتھم وحاجتھم وفقرھم وفاقتھم -6595-2258

.احتجب هللا عنه يوم القیامة دون خلته وحاجته وفاقته وفقره"

.629الصحیحة "د ھـ ك" عن أبي مريم األزدي."صحیح"

.ي منكم عمال فأراد هللا به خیرا جعل له وزيرا صالحا إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه""من ول- 6596-2259

.489الصحیحة "ن" عن عائشة."صحیح"

."من ال يرحم الناس ال يرحمه هللا"-6597

"حم ق ت" عن جرير "حم ت" عن أبي سعید."صحیح"

."من ال يرحم ال يرحم"-6598

.108تخريج مشكلة الفقر "حم ق د ت" عن أبي ھريرة "ق" عن جرير."صحیح"

."من ال يرحم ال يرحم ومن ال يغفر ال يغفر له"-6599

.3/154الترغیب "حم" عن جرير."صحیح"

"من ال يرحم ال يرحم ومن ال يغفر ال يغفر له ومن ال يتب ال يتب علیه".-6600

.483الصحیحة "طب" عن جرير."صحیح"

.من ال يشكر الناس ال يشكر هللا""-6601

.3025المشكاة "ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

"من اليمكم من خدمكم فأطعموھم مما - 6602-2260

."تأكلون وألبسوھم مما تلبسون ومن ال ياليمكم منھم فبیعوه وال تعذبوا خلق هللا- 1123-ص 

.739الصحیحة "حم د" عن أبي ذر."صحیح"

."من يتقبل لي بواحدة أتقبل له بالجنة ال يسأل الناس شیئا"- 6603-2261

.807، صحیح الترغیب 1857المشكاة "حم ن ھـ" عن ثوبان."صحیح"

.""من يتكفل لي أن ال يسأل الناس شیئا أتكفل له بالجنة-6604

المصدران السابقان."د ك" عن ثوبان."صحیح"

."من يتوكل لي ما بین لحییه وما بین رجلیه أتوكل له بالجنة"-6605-2262

.3/197الترغیب "حم ت حب ك" عن سھل بن سعد."صحیح"

."من يحرم الرفق يحرم الخیر كله"-6606

.1783مختصر مسلم عن جرير."حم م د ھـ" "صحیح"

"من يخفر ذمتي كنت خصمه ومن خاصمته خصمته".-6607

. 1/163صحیح الترغیب "طب" عن جندب."حسن"

."من يدخل الجنة ينعم فیھا ال يبأس ال تبلى ثیابه وال يفنى شبابه"-6608

.1085یحة ، الصح1964مختصر مسلم "م" عن أبي ھريرة."صحیح"

."من يرائي يرائي هللا به ومن يسمع يسمع هللا به"-6609



ابن عثمان.-جندب. م-8/223خ: رقاق، م "حم ت ھـ" عن أبي سعید."صحیح"

."من يرد هللا به خیرا يصب منه"-6610

.1536المشكاة "حم خ" عن أبي ھريرة."صحیح"- 1124-ص 

."من يرد هللا به خیرا يفقھه في الدين"-6611

الروض النضیر "حم ق" عن معاوية "حم ت" عن ابن عباس "ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

.1194، الصحیحة 1149

"من يرد هللا به خیرا يفقھه في الدين وإنما أنا قاسم وهللا يعطي ولن تزال ھذه األمة قائمة -6612-2263

.ال يضرھم من خالفھم حتى يأتي أمر هللا عز وجل"على أمر هللا

. 1195الصحیحة "حم ق" عن معاوية."صحیح"

."من يرد ھوان قريش أھانه هللا"-6613

: عد.1178الصحیحة "حم ن ك" عن سعد."صحیح"

."من يسر على معسر يسر هللا علیه في الدنیا واآلخرة"-6614

: م، حب.892صحیح الترغیب "ھـ" عن أبي ھريرة".حیح""ص

."من يشرب النبیذ منكم فلیشربه زبیبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا"-6615-2264

"م" عن أبي سعید."صحیح"

."من يصعد الثنیة ثنیة المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائیل"-6616-2265

.1939مختصر مسلم "م" عن جابر.""صحیح

."من يضمن لي ما بین لحییه وما بین رجلیه أضمن له الجنة"-6617

صعصعة.-: المختارة2302الضعیفة "خ" عن سھل بن معاذ."صحیح"

"من يطیع هللا إذا عصیته؟! أيأمنني هللا على - 6618-2266

ال تأمنوني؟! إن من ضئضئ ھذا قوما يقرءون القرآن ال يجأوز حناجرھم أھل األرض و- 1125-ص 

يمرقون من الدين مروق السھم من الرمیة يقتلون أھل اإلسالم ويدعون أھل األوثان لئن أنا أدركتھم 

.ألقتلنھم قتل عاد"

علي.- : حم، م، د، ن. ابن أبي عاصم910السنة "خ" عن أبي سعید."صحیح"

."من يكن في حاجة أخیه يكن هللا في حاجته"-6619

ابن -: حم، ق، د، ت2363الصحیحة "ابن أبي الدنیا في قضاء الحوائج" عن جابر."صحیح"

مسلمة بن مخلد. -عمر. حم

."منى مناخ من سبق"-6620

.2625المشكاة "ت ھـ ك" عن عائشة."حسن"

.ة من ترع الجنة""منبري ھذا على ترع-6621

: ابن سعد، حم، سھل بن سعد، وجابر، وعبد 2363الصحیحة "حم" عن أبي ھريرة."صحیح"



هللا بن زيد األنصاري.

."منزلنا غدا إن شاء هللا بخیف بني كنانة حیث تقاسموا على الكفر"- 6622-2267

"ق" عن أبي ھريرة."صحیح"

ت العراق درھمھا وقفیزھا ومنعت الشام مدھا ودينارھا ومنعت مصر أردبھا ودينارھا "منع-6623-2268

.وعدتم من حیث بدأتم وعدتم من حیث بدأتم وعدتم من حیث بدأتم"

"حم م د" عن أبي ھريرة."صحیح"

."منھومان ال يشبعان: طالب علم وطالب دنیا"-6624

.141، العلم ألبي خیثمة 260المشكاة عن ابن عباس."عد" عن أنس "البزار" "صحیح"

."مه علیكم بما تطیقون من األعمال فوهللا ال يمل هللا حتى تملوا"-6625

: حم، أبو عوانة.1238صحیح أبي داود "خ ن ھـ" عن عائشة."صحیح"- 1126-ص 

.ش وال التفحش""مه يا عائشة! فإن هللا ال يحب الفح- 6626-2269

"م" عن عائشة."صحیح"

"مھال يا عائشة! علیك بالرفق وإياك والعنف والفحش".-6627-2270

"خ" عن عائشة."صحیح"

."مھال يا خالد! ال تسبھا فو الذي نفسي بیده لقد تابت توبة لوتابھا صاحب مكس لغفر له"-6628

.2226اإلرواء "حم م د ن" عن بريدة."حسن"

"مھل أھل المدينة من ذي الحلیفة وللطريق اآلخر الجحفة ومھل أھل العراق من ذات -6629-2271

.عرق ومھل أھل نجد من قرن ومھل أھل الیمن من يلملم"

.996، اإلرواء 652مختصر مسلم "م ھـ" عن جابر."صحیح"

."موالینا منا"-6630

أنس.-: خ1612الصحیحة "طس" عن ابن عمر."صحیح"

."موت الفجأة أخذة أسف"-6631

.1611المشكاة "حم د" عن عبیدهللا بن خالد."صحیح"

6632-.

.1549اإلرواء "ھق" عن ابن عباس."حسن"

."موسى بن عمران صفي هللا"-6633

: الديلمي.2364الصحیحة "ك" عن أنس."صحیح"

"موضع اإلزار إلى أنصاف الساقین والعضلة فإن أبیت فأسفل فإن أبیت -2272-6634- 1127-ص 

.فمن وراء الساق وال حق للكعبین في اإلزار"

: حم، ت، ھـ.2366الصحیحة"ن" عن حذيفة."صحیح"

."موضع سوط في الجنة خیر من الدنیا وما فیھا"-6635



سھل. -: حم1978الصحیحة "خ ت ھـ" عن سھل بن سعد "ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

أبي ھريرة. -حم، الدارمي، ك

.""موقف ساعة في سبیل هللا خیر من قیام لیلة القدر عند الحجر األسود- 6636-2273

.2/152، الترغیب 1068الصحیحة "حب ھب" عن أبي ھريرة."صحیح"

"خ" عن أنس.."مولى القوم من أنفسھم"-6637

. 1أبي رافع- : حم، د، ن، ت، الطحاوي، ك1216الصحیحة "صحیح"

."میامین الخیل في شقرھا"-6638

.2/162الترغیب ."الطیالسي" عن ابن عباس"حسن"

."میتة البحر حالل وماؤه طھور"-6639

-، الدارمي، قط، ك، ھق4: مالك، حم، 76صحیح أبي داود "قط ك" عن ابن عمرو."صحیح"

أبي ھريرة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.1663قلت: وقد مضى حديثه برقم 1

محلى بـ"ال" من ھذا الحرف.فصل في ال- 1128-ص 

."الماء طھور ال ينجسه شيء"-6640-2274

، 14، اإلرواء 59صحیح أبي داود "حم" عن أبي سعید "ن حب ك" عن ابن عباس."صحیح"

.288المشكاة 

."الماء ال ينجسه شيء"-6641

المصادر السابقة."طس" عن عائشة."صحیح"

.المائد في البحر الذي يصیبه القيء له أجر شھید والغريق له أجر شھیدين""-6642

.3839، المشكاة 1194اإلرواء "د" عن أم حرام."صحیح"

."المؤذن يغفر له مد صوته وأجره مثل أجر من صلى معه"-6643

.231صحیح الترغیب "طب" عن أبي أمامة."صحیح"

المؤذن يغفر له مدى صوته ويشھد له كل رطب ويابس وشاھد الصالة يكتب له خمس وعشرون "-6644

.صالة ويكفر عنه ما بینھما"

.667المشكاة "حم د ن ھـ حب" عن أبي ھريرة."صحیح"

."المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القیامة"-6645

. 197مختصر مسلم "حم م ھـ" عن معاوية."صحیح"

."المؤذنون أمناء المسلمین على صالتھم وحاجتھم"-6646

.118اإلرواء "ھق" عن الحسن مرسال."حسن"



."المؤذنون أمناء المسلمین على فطرھم وسحورھم"-6647- 1129-ص 

المصدر السابق."طب" عن أبي محذورة."حسن"

ؤمن أخوالمؤمن فال يحل للمؤمن أن يبتاع على بیع أخیه وال يخطب على خطبة أخیه الم"-6648-2275

.حتى يذر"

.1297، اإلرواء 800مختصر مسلم "م" عن عقبة بن عامر."صحیح"

."المؤمن إذا اشتھى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتھي"-6649

.5648المشكاة "حم ت ھـ حب" عن أبي سعید."صحیح"

"المؤمن القوي خیر وأحب إلى هللا من المؤمن الضعیف وفي كل خیر احرص على ما -6650-2276

"حم م ھـ" عن أبي ھريرة..یطان"شاء فعل فإن لو تفتح عمل الش

: الطحاوي، حل.356، السنة 1840مختصر مسلم "حسن"

"المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاھم أفضل من المؤمن الذي ال يخالط الناس وال يصبر -6651

.على أذاھم"

. 939الصحیحة "حم خد ت ھـ" عن ابن عمر."صحیح"

."المؤمن بخیر على كل حال تنزع نفسه من بین جنبیه وھو يحمد هللا"-6652

: حم.1632الصحیحة "ن" عن ابن عباس."صحیح"

."المؤمن غر كريم والفاجر خب لئیم"-6653

.935الصحیحة "د ت ك" عن أبي ھريرة."حسن"

.عضه بعضا""المؤمن للمؤمن كالبنیان يشد ب-6654

، تخريج مشكلة 1773مختصر مسلم "ق ت ن" عن أبي موسى."صحیح"- 1130-ص 

. 90، إيمان ابن أبي شیبة 104الفقر 

."المؤمن مرآة المؤمن"-6655

.926األحاديث الصحیحة "طس الضیاء" عن أنس."صحیح"

.لمؤمن يكف علیه ضیعته ويحوطه من ورائه""المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخوا-6656

: ابن وھب في "الجامع".926الصحیحة "خد د" عن أبي ھريرة."حسن"

."المؤمن مكفر"-6657

. 2367الصحیحة " عن سعد.1"ك"صحیح"

.والذنوب""المؤمن من أمنه الناس على أموالھم وأنفسھم والمھاجر من ھجر الخطايا -6658

: حم، حب، ك. 549الصحیحة "ھـ" عن فضالة بن عبید."صحیح"

"المؤمن من أھل اإليمان بمنزلة الرأس من الجسد يألم المؤمن ألھل اإليمان كما يألم الجسد لما -6659

.في الرأس"

.1137الصحیحة "حم" عن سھل بن سعد."حسن"

.كل في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء""المؤمن يأ-6660

"حم ق ت ھـ" عن ابن عمر. "حم م" عن جابر: "حم ق" عن أبي ھريرة. "م ھـ" عن أبي "صحیح"



.1312مختصر مسلم موسى.

."المؤمن يألف وال خیر فیمن ال يألف وال يؤلف"-6661

.426حیحة الص"حم" عن سھل بن سعد."صحیح"

"المؤمن يألف ويؤلف وال خیر فیمن ال يألف وال يؤلف، -6662

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في األصل: "ن، د، ن" وھو خطأ.1

.وخیر الناس أنفعھم للناس"- 1131-ص 

: طب، ھب.426الصحیحة "قط في األفراد الضیاء" عن جابر."حسن"

.المؤمن يشرب في معى واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء""-6663

.1313مختصر مسلم "حم م ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

.1"المؤمن يغار وهللا أشد غیرا"-6664

.4382و 301و 2/235: حم 8/101م "م" عن أبي ھريرة."صحیح"

."المؤمن يموت بعرق الجبین"-6665

.35، أحكام الجنائز ص 1610المشكاة "حم ت ن ھـ ك" عن بريدة."صحیح"

"المؤمنون تكافأ دماؤھم وھم يد على من سواھم ويسعى بذمتھم أدناھم أال ال يقتل - 6666-2277

مؤمن بكافر وال ذوعھد في عھده من أحدث حدثا فعلى نفسه ومن أحدث حدثا أو أوى محدثا فعلیه لعنة

.هللا والمالئكة والناس أجمعین"

.2209اإلرواء "د ن ك" عن علي."صحیح"

"المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسھر".-6667-2278

.1138الصحیحة "حم م" عن النعمان بن بشیر."صحیح"

.إن اشتكى رأسه اشتكى كله وإن اشتكى عینه اشتكى كله""المؤمنون كرجل واحد -6668

المصدر نفسه."حم م" عن النعمان بن بشیر."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصل: "غیرة" والتصويب من "الجامع" ومصدري الحديث.1

الشطر الثاني منه، وقد مضى لفظه 3/451ه قلت: وعزاه المناوي لـ"خ" أيضا، وھو خطأ، فلیس عند2

.1901برقم 

"المؤمنون ھینون لینون كالجمل األنف إن قید انقاد وإذا أنیخ على صخرة -6669- 1132-ص 

.استناخ"

.936الصحیحة "ابن المبارك" عن مكحول مرسال "ھب" عن ابن عمر."حسن"



.لكرام البررة والذي يقرؤه ويتعتع فیه وھو علیه شاق له أجران""الماھر بالقرآن مع السفرة ا-6670

"ق د ھـ" عن عائشة."صحیح"

."المتباريان ال يجابان وال يؤكل طعامھما"-6671

.626الصحیحة "ھب" عن أبي ھريرة."صحیح"

يحل له أن يفارق صاحبه خشیة أن "المتبايعان بالخیار ما لم يتفرقا إال أن تكون صفقة خیار وال-6672

.يستقیله"

أحاديث البیوع."د ن" عن ابن عمرو."صحیح"

"المتبايعان بالخیار ما لم يتفرقا إال أن يكون البیع كان عن خیار فإن كان البیع عن خیار فقد -6673-2279

.وجب البیع"

.1310/1سابق، اإلرواء المصدر ال"ن" عن ابن عمر."صحیح"

."المتبايعان كل واحد منھما بالخیار على صاحبه ما لم يتفرقا إال بیع الخیار"-6674-2280

أحاديث البیوع."ق د ن" عن ابن عمر."صحیح"

."المتشبع بما لم يعط كالبس ثوبي زور"-6675

، الروض 1387مختصر مسلم ن عائشة."حم ق د" عن أسماء بنت أبي بكر "م" ع"صحیح"

.820النضیر 

."المتمسك بسنتي عند اختالف أمتي كالقابض على الجمر"-6676

: الكالباذي.957الصحیحة "الحكیم" عن ابن مسعود."حسن"

ال "المتوفى عنھا زوجھا ال تلبس المعصفر من الثیاب وال الممشقة و-2281-6677- 1133-ص 

.الحلي وال تختضب وال تكتحل"

.2129اإلرواء "م ن" عن أم سلمة."صحیح"

"خط" عن علي.."المجالس باألمانة"-6678

أبي - ابن مسعود. ابن المبارك-جابر. الديلمي-: حم، د3224، 1909األحاديث الضعیفة "حسن"

بكر بن حزم مرسال. 

.ن جاھد نفسه في هللا""المجاھد م-6679

: حم.549، الصحیحة 2/150الترغیب "ت حب" عن فضالة بن عبید."صحیح"

."المحرمة ال تنتقب وال تلبس القفازين"-6680

خ: المناسك."د" عن ابن عمر."صحیح"

."المختلعات ھن المنافقات"-6681

.632صحیحة ال"ت" عن ثوبان."صحیح"

."المدعى علیه أولى بالیمین إال أن تقوم علیه البینة"-6682

.2641اإلرواء "ھق" عن ابن عمرو."صحیح"

"المدينة حرام ما بین عیر إلى ثور فمن أحدث فیھا حدثا أو أوى فیھا محدثا فعلیه لعنة هللا -6683-2283

منه يوم القیامة صرفا وال عدال وذمة المسلمین واحدة يسعى بھا والمالئكة والناس أجمعین ال يقبل هللا

أدناھم فمن أخفر مسلما فعلیه لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعین ال يقبل هللا منه يوم القیامة صرفا وال 

بل عدال ومن ادعى إلى غیر أبیه أو انتمى إلى غیر موالیه فعلیه لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعین ال يق



.هللا منه يوم القیامة صرفا وال عدال"

، 42، نقد الكتاني 777مختصر مسلم "حم ق د ت" عن علي "م" عن أبي ھريرة."صحیح"

: الطیالسي، أبو نعیم، ھق.1058اإلرواء 

"المدينة حرام ما بین عیر إلى ثور ال يختلى خالھا وال ينفر صیدھا وال -2283-6684- 1134-ص 

تلتقط لقطتھا إال لمن أشاد بھا وال يصلح لرجل أن يحمل فیھا سالحا لقتال وال يصلح أن يقطع منھا شجرة 

.إال أن يعلف رجل بعیره"

: حم.1058اإلرواء "د" عن علي."صحیح"

حدثا "المدينة حرام من كذا إلى كذا ال يقطع شجرھا وال يحدث فیھا حدث من أحدث فیھا-6685-2284

.أو أوى محدثا فعلیه لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعین ال يقبل هللا منه يوم القیامة صرفا وال عدال"

"حم ق" عن أنس. "صحیح"

."المدينة حرم آمن"-6686

. 4/118، م 3/486حم "أبوعوانة" عن سھل بن حنیف."صحیح"

."المراء في القرآن كفر"-6687

. 1125و 1124، الروض النضیر 336المشكاة "د ك" عن أبي ھريرة."صحیح"

."المرء في صالة ما انتظرھا"-6688

: حم.2368الصحیحة "عبد بن حمید" عن جابر."صحیح"

."المرء مع من أحب"-6689

و 370و 361و 360و 106- 104لروض النضیر ا" عن أنس "ق" عن ابن مسعود.3"حم ق "صحیح"

.214تخريج فقه السیرة 1028

."المرأة عورة فإذا خرجت استشرفھا الشیطان"-6690

.273، اإلرواء 3109المشكاة "ت" عن ابن مسعود."صحیح"

."المرأة آلخر أزواجھا"-6691

، 1281الصحیحة عن عائشة."طب" عن أبي الدرداء "خط" "صحیح"- 1135-ص 

: ابن خزيمة، ابن حبان.1/136الترغیب 

"ن" عن جابر.."المزدلفة كلھا موقف"-6692-2285

؛ حم، د، الدارمي، ھـ، ابن الجارود، ك. 76حجة النبي صلى هللا علیه وسلم: ص "صحیح"

. كله حرام ....."1"المزر-6693

.4675الضعیفة عن ابن عباس."طب""صحیح"

"المسألة أن ترفع يديك حذو منكبیك واالستغفار أن تشیر بأصبع واحدة واالبتھال تمد يديك -6694-2286

.جمیعا"

: الضیاء.1340- 1338صحیح أبي داود "د" عن ابن عباس."صحیح"



فمن شاء أبقى على وجھه ومن شاء ترك إال أن يسأل "المسائل كدوح يكدح بھا الرجل وجھه-6695

.الرجل ذا سلطان أو في أمر ال يجد منه بدا"

.787صحیح الترغیب "حم د حب" عن سمرة."صحیح"

."المستبان شیطانان يتھاتران ويتكاذبان"-6696

.111إيمان أبي عبید "حم خد" عن عیاض بن حمار."صحیح"

."المستبان ما قاال فعلى البادئ منھما حتى يعتدي المظلوم"-6697

.1812مختصر مسلم "حم م د ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

."المستحاضة تدع الصالة أيام أقرائھا ثم تغتسل وتصلي والوضوء عند كل صالة"- 6698-2287

. 207، اإلرواء 311داود صحیح أبي " عن دينار.4""صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نبیذ يتخذ من ذرة وشعیر.1

."المستحاضة تغتسل من قرء إلى قرء"-6699- 1136-ص 

: طص.590الروض النضیر "طس" عن ابن عمرو."صحیح"

."المستشار مؤتمن"-6700

: خد، 1641الصحیحة ة "ت" عن أم سلمة "ھـ" عن ابن مسعود." عن أبي ھرير4""صحیح"

-أبي مسعود األنصاري. حم في "الزھد"، الطحاوي-أبي ھريرة. حم، الدارمي، حب-الطحاوي، ك، ھب

أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسال.

."المسجد الذي أسس على التقوى مسجدي ھذا"-6701

سھل.-1037حب "حم ك" عن أبي."م ت" عن أبي سعید"صحیح"

."المسجد بیت كل مؤمن"-6702

: القضاعي.716الصحیحة "حل" عن سلمان."حسن"

."المسك أطیب الطیب"-6703

"م ت" عن أبي سعید."صحیح"

"د" عن سويد بن حنظلة.."المسلم أخو المسلم"-6704

ابن عمر.-أبي ھريرة. حم، ق، د، ت-: م، ت504یحة الصح"صحیح"

."المسلم أخو المسلم وال يحل لمسلم باع من أخیه بیعا فیه عیب إال بینه له"-6705

، أحاديث البیوع.1321اإلرواء "حم ھـ ك" عن عقبة بن عامر."صحیح"

به وال يخذله كل المسلم على المسلم حرام "المسلم أخو المسلم ال يخونه وال يكذ- 6706-2288

.بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم"-وأشار إلى القلب-عرضه وماله ودمه التقوى ھاھنا

.1" م2450اإلرواء "ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.7242برقم ""ال تحاسدوا...وسیأتي لفظه في 1



"المسلم أخوالمسلم ال يظلمه وال يسلمه ومن كان في حاجة أخیه كان هللا -6707- 1137-ص 

في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج هللا عنه بھا كربة من كرب يوم القیامة ومن ستر مسلما ستره 

.هللا يوم القیامة"

.2450، اإلرواء 504، الصحیحة 1830م مختصر مسل" عن ابن عمر.3"حم ق "صحیح"

"المسلم إذا سئل في القبر يشھد أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا فذلك قوله - 6708-2289

رَةِ}تعالى:  خِ ْ نْیَا وَفِي اآل یَاةِ الدُّ لِ الثَّابِتِ فِي الْحَ نُوا بِالْقَوْ ِتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَ ."{يُثَبّ

" عن البراء.4ق "حم"صحیح"

"م" عن جابر. ."المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"-6709

ابن - : الطیالسي، حم، طص. الطیالسي، حم، خ، د، ن، الدارمي591: 202الروض النضیر "صحیح"

عمرو.

.ئھم وأموالھم""المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دما-6710

.33المشكاة "حم ت ن ك حب" عن أبي ھريرة "طب" عن واثلة."صحیح"

."المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمھاجر من ھجر ما نھى هللا عنه"-6711

الطیالسي؛ حم، الدارمي.591الروض النضیر: "خ د ن" عن ابن عمرو."صحیح"

المسلمون تتكافأ دماؤھم يسعى بذمتھم أدناھم ويجیر علیھم أقصاھم وھم يد على من "-6712-2290

سواھم يرد مشدھم على مضعفھم ومسرعھم على قاعدھم ال يقتل مؤمن بكافر وال ذوعھد في 

.عھده"

.2208اإلرواء "د ھـ" عن ابن عمرو."حسن"

.ثالثة: في الكأل والماء والنار""المسلمون شركاء في-6713- 1138-ص 

.1552اإلرواء "حم د" عن رجل."صحیح"

."المسلمون على شروطھم"-6714

.1303اإلرواء "د ك" عن أبي ھريرة."صحیح"

."المسلمون عند شروطھم فیما أحل"-6715

فسه.المصدر ن"طب" عن رافع بن خديج."صحیح"

."المسلمون عند شروطھم ما وافق الحق من ذلك"-6716

المصدر نفسه."ك" عن أنس وعن عائشة."صحیح"

."المصائب واألمراض واألحزان في الدنیا جزاء"-6717

. 2924الضعیفة "ص حل" عن مسروق مرسال."صحیح"

.نفقة""المطلقة ثالثا لیس لھا سكنى وال-6718

: حم، م.836الروض النضیر "ن" عن فاطمة بنت قیس."صحیح"

"حم د ت ھـ" عن أنس.."المعتدي في الصدقة كمانعھا"-6719

: ابن خزيمة.783، صحیح الترغیب 1801المشكاة "صحیح"



."المغرب وتر النھار فأوتروا صالة اللیل"-6720

: حم، طس، حل. 523، الروض النضیر 784السنة "طب" عن ابن عمر."صحیح"

"حل ھب" عن أبي ھريرة.."المقام المحمود الشفاعة"-6721

: حم، ت، الدوالبي، الطحاوي، تمام، ابن أبي عاصم.2369الصحیحة "صحیح"

."المكاتب عبد ما بقي علیه من كتابته درھم"-6722

.1674اإلرواء "د ھق" عن ابن عمرو."حسن"

."المكاتب يعتق بقدر ما أدى ويقام علیه الحد بقدر ما عتق منه ويرث بقدر ما عتق منه"- 6723-2291

: ت، ھق، الضیاء.1726اإلرواء "ن" عن ابن عباس."صحیح"- 1139-ص 

.مة""المكثرون ھم األسفلون يوم القیا-6724

.1768الصحیحة "الطیالسي" عن أبي ذر."صحیح"

"المكر والخديعة في النار".-6725

.1057الصحیحة "ھب" عن قیس بن سعد."صحیح"

."المكر والخديعة والخیانة في النار"-6726

أبي -عق، عد، أبو نعیم:1057الصحیحة "د في مراسیله" عن الحسن مرسال."حسن"

ھريرة.

"المالئكة تصلي على أحدكم ما دام في مصاله الذي صلى فیه ما لم يحدث أو يقم: اللھم - 6727-2292

.اغفر له اللھم ارحمه"

: ق.488صحیح أبي داود "حم د ن" عن أبي ھريرة."صحیح"

.ء هللا في األرض""المالئكة شھداء هللا في السماء وأنتم شھدا-6728

: حم.45-44أحكام الجنائز "ن" عن أبي ھريرة."صحیح"

."الملك في قريش والقضاء في األنصار واألذان في الحبشة واألمانة في األزد"-6729

.1083الصحیحة "حم ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

."المنتعل بمنزلة الراكب"-6730

.1: حم، م، د345الصحیحة "سمويه" عن جابر."صحیح"

."المنتعل راكب"-6731

: أبو الشیخ، أبو نعیم، ابن عساكر.345الصحیحة "ابن عساكر" عن أنس."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.954قلت: وقد مضى لفظھم برقم 1

.منحة مردودة والناس على شروطھم ما وافق الحق"ال"-6732- 1140-ص 

.1303، اإلرواء 611و 610الصحیحة "البزار" عن أنس."صحیح"



."المنفق على الخیل في سبیل هللا كباسط يديه بالصدقة ال يقبضھا"-6733-2293

.2/161الترغیب "حم د ك" عن ابن الحنظلیة."صحیح"

."المھدي من عترتي من ولد فاطمة"-6734

.2/54، الروض النضیر 80الضعیفة "د ھـ ك" عن أم سلمة."صحیح"

."المھدي منا أھل البیت يصلحه هللا في لیلة"-6735

، عق، عد، حل.2371، الصحیحة 2/53الروض النضیر "حم ھـ" عن علي."صحیح"

أجلى الجبھة أقنى األنف يمأل األرض قسطا وعدال كما ملئت جورا وظلما يملك "المھدي مني-6736

.سبع سنین"

.5454، المشكاة 2/53الروض النضیر "د ك" عن أبي سعید."حسن"

."المیزان بید الرحمن يرفع أقواما ويضع آخرين"-6737

النواس بن - : ابن أبي عاصم، اآلجري، ك453- 450ة السن"البزار" عن نعیم بن ھمار."صحیح"

سبرة. -سمعان. ابن أبي عاصم، اآلجري

."المیت من ذات الجنب شھید"-6738

.2372، الصحیحة 40أحكام الجنائز "حم طب" عن عقبة بن عامر."صحیح"

."المیت يبعث في ثیابه التي يموت فیھا"-6739

: ھق.1671، الصحیحة 1640المشكاة ب ك" عن أبي سعید."د ح"صحیح"

"المیت يعذب ببكاء الحي إذا قالوا: وا عضداه! وا كاسیاه!-6740

.وا ناصراه! وا جباله! ونحو ھذا يتعتع ويقال أنت كذلك؟! أنت كذلك؟!"- 1141-ص 

.4/176الترغیب "حم ھـ" عن أبي موسى."حسن"

."المیت يعذب في قبره بما نیح علیه"-6741

.28أحكام الجنائز "حم ق ن ھـ" عن عمر."صحیح"

حرف النون.- 1142-ص 

"ناركم ھذه التي توقد بنوآدم جزء من سبعین جزءا من نار جھنم قیل: يا رسول هللا! إن -6742-2294

.زءا كلھن مثل حرھا"كانت لكافیة؟ قال: فإنھا فضلت علیھا بتسعة وستین ج

.1976مختصر مسلم "حم ق ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ناركم ھذه جزء من سبعین جزءا من نار جھنم لكل جزء منھا حرھا"-6743

.4/226الترغیب "ت" عن أبي سعید."صحیح"

كبون ثبج ھذا البحر ملوكا على "ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبیل هللا ير-6744-2295

.األسرة"

أم - ، خ: جھاد1074مختصر مسلم "ق ت ن" عن أنس "حم م ن ھـ" عن أم حرام."صحیح"

.1حرام



."نبدأ بما بدأ هللا به"-6745

: م.1120اإلرواء " عن جابر.3"حم "صحیح"

.د ويھلك آخرھا بالبخل واألمل""نجا أول ھذه األمة بالیقین والزھ-6746

.5281المشكاة "ابن أبي الدنیا" عن ابن عمرو."حسن"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.3987رقم "عجبت من قوم ..."قلت: ومضى لفظه في: 1

."نح األذى عن طريق المسلمین"-6747- 1143-ص 

: ابن أبي شیبة، الضیاء.2373الصحیحة ي برزة."ع حب" عن أب"صحیح"

"نحرت ھاھنا ومنى كلھا منحر فانحروا في رحالكم ووقفت ھاھنا وعرفة كلھا موقف -6748-2296

.ووقفت ھاھنا وجمع كلھا موقف"

.86، 74حجة النبي صلى هللا علیه وسلم ص "م د" عن جابر."صحیح"

.آخر األمم وأول من يحاسب يقال: أين األمة األمیة ونبیھا؟ فنحن اآلخرون األولون""نحن- 6749-2297

.2374الصحیحة "ھـ" عن ابن عباس."صحیح"

ْ "نحن أحق بالشك من إبراھیم إذ قال: -6750-2298 مِن ْ تُؤْ تَى قَالَ أولَم وْ یِي الْمَ َ تُحْ ِ أَرِنِي كَیْف {رَبّ

ئِنَّ قَلْبِي}قَالَ بَلَى وَلَ  ْ لِیَطْمَ ويرحم هللا لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن كِن

. طول ما لبث يوسف ألجبت الداعي"

.1867، الصحیحة 1608مختصر مسلم "حم ق ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

."نحن أحق وأولى بموسى منكم"-6751-2299

.2067المشكاة د ھـ" عن ابن عباس."حم ق"صحیح"

"نحن اآلخرون السابقون يوم القیامة بید أنھم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتیناه من بعدھم ثم -6752-2300

ھذا يومھم الذي فرض هللا علیھم فاختلفوا فیه فھدانا هللا له فالناس لنا فیه تبع الیھود غدا والنصارى بعد 

.غد"

"حم ق ن" عن أبي ھريرة."صحیح"

."نحن بنوالنضر بن كنانة ال نقفوأمنا وال ننتفي من أبینا"-2301-6753- 1144-ص 

: تخ، ابن سعد، ابن منده، خط، ابن 3375الصحیحة "حم ھـ" عن األشعث بن قیس."صحیح"

الزھري مرسال. - سعد

.انة حیث قاسمت قريش على الكفر""نحن نازلون غدا بخیف بني كن-6754-2302

أبي ھريرة.-749مختصر مسلم "ھـ" عن أسامة بن زيد."صحیح"

"نزع رجل لم يعمل خیرا قط غصن شوك عن الطريق إما كان في شجرة مقطعة فألقاه وإما -6755-2303

.كان موضوعا فأماطه فشكر هللا له بھا فأدخله الجنة"



.4/36الترغیب حب" عن أبي ھريرة."د "حسن"

."نزل الحجر األسود من الجنة وھو أشد بیاضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم"-6756

.2/123، الترغیب 2577المكشاة "ت" عن ابن عباس."صحیح"

معه ثم صلیت "نزل جبريل فأمني فصلیت معه ثم صلیت معه ثم صلیت معه ثم صلیت - 6757-2304

.معه ثم قال: بھذا أمرت"

.417صحیح أبي داود "ق د ن ھـ" عن أبي مسعود."صحیح"

"نزل ملك من السماء فكذبه بما قال لك فلما انتصرت وقع الشیطان فلم أكن ألجلس إذا -6758-2305

.وقع الشیطان"

.2376الصحیحة "د" عن أبي ھريرة."حسن"

"نزل نبي من األنبیاء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجھازه فأخرج من تحتھا ثم أمر ببیتھا -6759-2306

فأحرق بالنار فأوحى هللا 

"حم خ د ن" عن أبي ھريرة. .إلیه: فھال نملة واحدة"- 1145-ص 

.1502: مختصر مسلم 2/329، خ 2/313/549حم "صحیح"

رُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ "نزلت ھذه اآلية في أھل قباء:-6760-2307 َّ ْ يَتَطَھ بُّونَ أَن الٌ يُحِ {فِیهِ رِجَ

{ رِينَ "ت" عن أبي ھريرة. ."الْمُطَّھِّ

عويم بن ساعدة.-: د، ه،ة ق. حم، ابن خزيمة34، صحیح أبي داود 45اإلرواء 

ابن عباس.-ك، ھق"صحیح"

.نصبر وال نعاقب""-6761

.2376الصحیحة "عم" عن أبي."صحیح"

."نصرت بالصبا وأھلكت عاد بالدبور"-6762

.126، الروض النضیر 450مختصر مسلم "حم ق" عن ابن عباس."صحیح"

ھوأفقه ورب "نضر هللا امرءا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غیره فرب حامل فقه إلى من-6763

.حامل فقه لیس بفقیه"

: حب.403، الصحیحة 276الروض النضیر "ت الضیاء" عن زيد بن ثابت."صحیح"

."نضر هللا امرءا سمع منا شیئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع"-6764

.84صحیح الترغیب "حم ت حب" عن ابن مسعود."صحیح"

"نضر هللا عبدا سمع مقالتي فوعاھا ثم بلغھا عني فرب حامل فقه غیر فقیه ورب حامل -6765-2308

.فقه إلى من ھو أفقه منه"

المصدر نفسه."حم ھـ" عن أنس."صحیح"

"نضر هللا عبدا سمع مقالتي فوعاھا وحفظھا ثم أداھا إلى من لم يسمعھا فرب حامل فقه -6766-2309

غیر ف



.والنصح ألئمة المسلمین ولزوم جماعتھم فإن دعوتھم تحوط من وراءھم"- 1146-ص 

"حم ھـ ك" عن جبیر بن مطعم "د ھـ" عن زيد بن ثابت "ت ھـ" عن ابن "صحیح"

نفسه.المصدرمسعود.

. "نطفة الرجل بیضاء غلیظة ونطفة المرأة صفراء رقیقة فأيھما غلبت صاحبتھا فالشبه له، ........"-6767

.4689الضعیفة "أبوالشیخ في "العظمة"" عن ابن عباس."صحیح"

" عن جابر "م ت" عن عائشة. 4"حم م ."نعم اإلدام الخل"-6768

.1315جابر. مختصر مسلم -: الدارمي2220الصحیحة "صحیح"

."نعم الجھاد الحج"-6769

"خ" عن عائشة. "صحیح"

"نعم الرجل أبو بكر نعم الرجل عمر نعم الرجل أبو عبیدة بن الجراح نعم الرجل أسید بن -6770-2310

لرجل معاذ بن عمروبن الجموح حضیر نعم الرجل ثابت بن قیس بن شماس نعم الرجل معاذ بن جبل نعم ا

.نعم الرجل سھیل بن بیضاء"

: حم، د، حب.875الصحیحة "تخ ت ك" عن أبي ھريرة."صحیح"

."نعم الرجل عبد هللا لوكان يصلي من اللیل"-6771-2311

"حم ق" عن حفصة."صحیح"

"حل" عن جابر. ."نعم السحور التمر"-6772

أبي ھريرة.-: حب، ھق1064، صحیح الترغیب 562الصحیحة صحیح""

}"نعم السورتان ھما يقرآن في الركعتین قبل الفجر: -6773-2312 ا الْكَافِرُونَ وَ و{قُلْ يَا أَيُّھَ {قُلْ ھُ

دٌ} . "اللَّهُ أَحَ

.646الصحیحة "حب ھب" عن عائشة."صحیح"

"نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة والشاة الصفیة منحة يغدو بإناء ويروح - 2313-6774- 1147-ص 

.بإناء"

"مالك خ" عن أبي ھريرة."صحیح"

."نعم المیتة أن يموت الرجل دون حقه"-6775

.697الصحیحة "حم" عن سعد."صحیح"

."نعم عبد هللا خالد بن الولید سیف من سیوف هللا"-6776

.1237الصحیحة "حم ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

."نعما لمملوك أن يتوفى يحسن عبادة ربه وينصح لسیده نعما له"-6777-2314

"ق ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

."نعمتان مغبون فیھما كثیر من الناس: الصحة والفراغ"-6778

.4/306ك "خ ت ھـ" عن ابن عباس."صحیح"

."نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه"-6779

.2915المشكاة "حم ت ھـ ك" عن أبي ھريرة."صحیح"

."نفقة الرجل على أھله صدقة"-6780



.982الصحیحة "خ ت" عن ابن مسعود."صحیح"

."نفي بعھدھم ونستعین هللا علیھم"-6781

: حم، الطحاوي، ك.2161الصحیحة "م" عن حذيفة."صحیح"

."نھران من الجنة: النیل والفرات"-6782

: حم، ع، خط.111الصحیحة "الشیرازي" عن أبي ھريرة."صحیح"

."نھیت أن أمشي عريانا"-6783

.2378الصحیحة "طب" عن ابن عباس."صحیح"

."نھیت عن التعري"-6784- 1148-ص 

أبي الطفیل.-: ك، حم، ك2378الصحیحة "الطیالسي" عن ابن عباس."صحیح"

."نھیت عن المصلین"-6785

.2379الصحیحة "طب" عن أنس."صحیح"

.ام""نھیتكم عن الظروف وإن الظروف ال تحل شیئا وال تحرمه وكل مسكر حر- 6786-2315

.1274مختصر مسلم "م" عن بريدة."صحیح"

."نھیتكم عن النبیذ إال في سقاء فاشربوا في األسقیة كلھا وال تشربوا مسكرا"- 6787-2316

.98و 6/82و 3/65م "م" عن بريدة."صحیح"

قبور فزوروھا فإن في زيارتھا تذكرة "نھیتكم عن ثالث وأنا آمركم بھن نھیتكم عن زيارة ال- 6788-2317

ونھیتكم عن األشربة أن ال تشربوا إال في ظروف األدم فاشربوا في كل وعاء غیر أن ال تشربوا مسكرا 

".ونھیتكم عن لحوم األضاحي أن تأكلوھا بعد ثالث فكلوا واستمتعوا بھا في أسفاركم

. 179- 179أحكام الجنائز ص "د" عن بريدة."صحیح"

."نھیتكم عن زيارة القبور فزوروھا فإن لكم فیھا عبرة"-6789

أبي سعید.-: حم، ك، ھق179أحكام الجنائز ص "طب" عن أم سلمة."صحیح"

."نھیتكم عن زيارة القبور فزوروھا فإنھا تذكركم الموت"-6790

: حم.180ص أحكام الجنائز "ك" عن أنس."صحیح"

."نھینا عن الكالم في الصالة إال بالقرآن والذكر"-6791

: ن.2380الصحیحة "طب" عن ابن مسعود."صحیح"

فصل في المحلى بـ"ال" من ھذا الحرف.- 1149-ص 

.1"النائحة إذا لم تتب قبل موتھا تقام يوم القیامة وعلیھا سربال من قطران ودرع من جرب"-6792

.1952الصحیحة "حم م" عن أبي مالك األشعري."صحیح"

."النار جبار"-6793

أنس. -: ن. عد2381الصحیحة "د ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

."النار عدو فاحذروھا"-6794



.2أبي موسى- ، ق4/399. حم 2/90حم "حم م" عن ابن عمر."صحیح"

."الناس تبع لقريش في الخیر والشر"-6795

.1006الصحیحة "حم م" عن جابر."صحیح"

"الناس معادن خیارھم في الجاھلیة خیارھم في اإلسالم إذا فقھوا الناس تبع لقريش في -6796-2318

اس كراھیة ھذا الشأن مسلمھم تبع لمسلمھم وكافرھم تبع لكافرھم تجدون من خیر الناس أشد الن

.لھذا الشأن حتى يقع فیه"

"ق" عن أبي ھريرة."صحیح"

"الناس معادن كمعادن الذھب والفضة،- 6797-2319

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وسیأتي بھذا اللفظ من رواية "ھـ" عن ابن "ثم يغلى علیھا درع من لھب النار"قلت: وفي رواية "حم": 1

قبیل باب المناھي. عباس

.2669قلت: ومضى لفظه برقم 2

خیارھم في الجاھلیة خیارھم في اإلسالم إذا فقھوا واألرواح جنود مجندة فما تعارف - 1150-ص 

.منھا ائتلف وما تناكر منھا اختلف"

. 2/539: حم 1772مختصر مسلم "م" عن أبي ھريرة."صحیح"

.م وآدم من تراب""الناس ولد آد-6798

. 1009الصحیحة "ابن سعد" عن أبي ھريرة."حسن"

."النبي ال يورث"-6799

.1أبي بكر الصديق-ق"ع" عن حذيفة."صحیح"

"النجوم أمنة للسماء فإذا ذھبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة ألصحابي فإذا ذھبت أتى -6800

.ما يوعدون وأصحابي أمنة ألمتي فإذا ذھب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون"أصحابي

.875، الروض النضیر 1741"حم م" عن أبي موسى. مختصر مسلم "صحیح"

."النخاعة في المسجد خطیئة وكفارتھا دفنھا"-6801-2320

. 495صحیح أبي داود "حم ق" عن أنس."صحیح"

.دم توبة""الن-6802

.1150و 642الروض النضیر "حم تخ ھـ ك" عن ابن مسعود "ك ھب" عن أنس."صحیح"

."الندم توبة والتائب من الذنب كمن ال ذنب له"-6803

.616و 615الضعیفة "طب حل" عن أبي سعید األنصاري."حسن"

"النذر نذران فما كان من نذر في طاعة-6804

.فذلك للشیطان وال وفاء فیه ويكفره ما يكفر الیمین"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.7560برقم "ال نورث .."قلت: وسیأتي حديثه بلفظ: 1



.479حة الصحی"ن" عن عمران بن حصین."صحیح"- 1151-ص 

. "النذر... كفارته كفارة يمین"-6805

.2586اإلرواء "طب" عن عقبة بن عامر."صحیح"

"خط" عن أنس.."النصر مع الصبر والفرج مع الكرب: وإن مع العسر يسرا"-6806

ابن عباس.- : حم، عبد بن حمید، ك، حل، الضیاء2382الصحیحة "صحیح"

"النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فلیس مني وتزوجوا فإني مكاثر بكم األمم يوم -6807-2321

.القیامة ومن كان ذا طول فلینكح ومن لم يجد فعلیه بالصیام فإن الصوم له وجاء"

.2383الصحیحة "ھـ" عن عائشة."صحیح"

."النوم أخو الموت وال يموت أھل الجنة"-6808

.1086الصحیحة "ھب" عن جابر.حیح""ص

"النیاحة على المیت من أمر الجاھلیة وإن النائحة إذا لم تتب قبل أن تموت فإنھا تبعث يوم -6809-2322

.القیامة علیھا سرابیل من قطران ثم يغلى علیھا بدروع من لھب النار"

.1أبي مالك األشعري-: حم، م4/177الترغیب "ھـ" عن ابن عباس."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.6792و 883مضى حديثه مفرقا برقمي 1

باب المناھي.- 1152-ص 

"نھى رسول هللا صلى هللا علیه وسلم أن تتبع جنازة معھا رانة".-6810

.70أحكام الجنائز "ھـ" عن ابن عمر."حسن"

"نھى أن تستتر الجدر".-6811

.2384الصحیحة "ھق" عن علي بن الحسین مرسال."حسن"

"نھى أن تصبر البھائم".-6812

.1247مختصر مسلم "ق د ن ھـ" عن أنس."صحیح"

"نھى أن تكلم النساء إال بإذن أزواجھن".-6813

.652حة الصحی"طب" عن عمرو."صحیح"

"نھى أن يبال بأبواب المساجد.". 1/ 6813

"د في مراسیله" عن مكحول مرسال". "....."

"نھى أن يبال في الماء الراكد".-6814

. 147صحیح الترغیب "م ن ھـ" عن جابر."صحیح"

"نھى أن يبول الرجل في مستحمه".-6815

أبي - : د، ن، ك، ھق21، صحیح أبي داود 353المشكاة دهللا بن مغفل."ت" عن عب"صحیح"

ھريرة.



"نھى أن يتباھى الناس في المساجد".-6816

.475صحیح أبي داود "حب" عن أنس."صحیح"

"نھى أن يتخذ شيء فیه الروح غرضا".-6817

: م.382المرام غاية "حم ت ن" عن ابن عباس."صحیح"

"نھى أن يتزعفر الرجل".-6818- 1153-ص 

.1346مختصر مسلم " عن أنس.3"ق "صحیح"

"نھى أن يتعاطى السیف مسلوال".-6819

.3527المشكاة "حم د ت ك" عن جابر."صحیح"

"نھى أن يتنفس في اإلناء أو ينفخ فیه".-6820

.2037اإلرواء ت ھـ" عن ابن عباس."حم د"صحیح"

"نھى أن يجلس الرجل بین الرجلین إال بإذنھما".-6821

: ابن منده.2385الصحیحة "ھق" عن ابن عمرو."حسن"

"نھى أن يجلس الرجل في الصالة وھو معتمد على يده الیسرى وقال: إنھا صالة الیھود".-6822

.380، اإلرواء 914المشكاة عن ابن عمر."ك ھق" "صحیح"

"نھى أن يجلس بین الضح والظل وقال: مجلس الشیطان".-6823

.838الصحیحة "حم" عن رجل."صحیح"

"نھى أن يجمع أحد بین اسمه وكنیته".-6824

.4769المشكاة "ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

فر بالقرآن إلى أرض العدو"."نھى أن يسا-6825

.2558و 1300اإلرواء "ق د ھـ" عن ابن عمر."صحیح"

"نھى أن يستنجي أحد بعظم أو روثة أو حممة".-6826

عبد هللا بن الحارث بن - : البزار29صحیح أبي داود "د قط ھق" عن ابن مسعود."صحیح"

جزء.

جي ببعرة أو عظم"."نھى أن يستن-6827

"حم م د" عن جابر."صحیح"- 1154-ص 

"نھى أن يسمى أربعة أسماء: أفلح ويسارا ونافعا ورباحا".-6828

.3/85الترغیب "د ھـ" عن سمرة."صحیح"

"م د ت" عن أنس. "نھى أن يشرب الرجل قائما".-6829

الضیاء.-: الطیالسي، حم، الدارمي، ھـ، الطحاوي، ع177الصحیحة "صحیح"

"نھى أن يصلي الرجل في لحاف ال يتوشح به ونھى أن يصلي الرجل في سراويل ولیس علیه -6830

رداء".



.646صحیح أبي داود "د ك" عن بريدة."حسن"

مة. "طب" عن أم سل"نھى أن يصلي الرجل ورأسه معقوص".-6831

أبي رافع.- : حم، الدارمي، ھـ2386األحاديث الصحیحة "صحیح"

"نھى أن يصلي الرجل وھو حاقن".-6832

: حم.12و 11ضعیف أبي داود "ھـ" عن أبي أمامة."صحیح"

"نھى أن يصلي خلف المتحدث والنائم".-6833

.375اإلرواء "ھـ" عن ابن عباس."حسن"

"نھى أن يصلي على الجنائز بین القبور".-6834

.6/10أحكام الجنائز "طس" عن أنس."صحیح"

"نھى أن يضع الرجل إحدى رجلیه على األخرى وھو مستلق على ظھره".-6835

-جابر. الطحاوي، حب-: حم، م، ت، الطحاوي1255الصحیحة "حم" عن أبي سعید."صحیح"

أبي ھريرة.

"نھى أن يطرق الرجل أھله لیال".-6836

.1118مختصر مسلم "ق" عن جابر."صحیح"- 1155-ص 

"نھى أن يفرد يوم الجمعة بصوم".-6837

.3/154م "حم" عن أبي ھريرة."صحیح"

.1"نھى أن يقام الرجل من مقعده ويجلس فیه آخر"-6838

.2خ االستئذان"خ" عن ابن عمر."صحیح"

"نھى أن يقتل شيء من الدواب صبرا".-6839

. 6/73، م 339، 322، 3/218حم "حم م ھـ" عن جابر."صحیح"

"نھى أن يقعد الرجل بین الظل والشمس".-6840

.838الصحیحة "ك" عن أبي ھريرة "ھـ" عن بريدة."صحیح"

"نھى أن يقعد على القبر وأن يجصص أو يبنى علیه".-6841

.757، اإلرواء 204أحكام الجنائز "حم د ن" عن جابر."صحیح"

"نھى أن يقوم اإلمام فوق شيء والناس خلفه".-6842

.611، 610، صحیح أبي داود 1692المشكاة "د ك" عن حذيفة."صحیح"

"نھى أن يكتب على القبر شيء".-6843

: د، ن.204أحكام الجنائز "ھـ ك" عن جابر."صحیح"

"نھى أن يمس الرجل ذكره بیمینه وأن يمشي في نعل واحدة وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي -6844

في ثوب لیس على فرجه منه شيء".

.3"ن" عن جابر"صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قلت: فیه إشعار لطیف بأن النھي يتحقق ولو جلس في المقعد غیر المقیم، وھو الذي جزم به 1

القرطبي وتبعه المناوي، والناس عن ھذا غافلون.



.7/137وزاد: ولكن تفسحوا وتوسعوا، وكذا رواه أبو نعیم ج 2

عند غیره من أصحاب الستة وغیرھم، فلعله في قلت: ھذا الحديث بھذا التمام لم أره عند "ن"، وال3

"الكبرى" له. لكن لم يعزه إلیه الحافظ المزي في "مسند جابر" من "التحفة" ولم يطبع من "الكبرى" 

النھي - 2/300كتاب اللباس -سوى كتاب "الطھارة" ولیس الحديث فیه، وإنما روى منه في "الصغرى"

"لیس على فرجه منه شيء"، وإنما روي ھذا من حديث أبي عن االشتمال واالختباء، لكن لیس فیه 

"ال من حديث جابر، وفیه النھي عن المشي في نعل واحدة، وسیأتي بلفظ: 6/154سعید. ورواه مسلم 

. "ال يمش ..."، وھذا في حديث أبي ھريرة أيضا عند الشیخین، وسیأتي بلفظ: تمش .."

ما عن ابي قتادة"، من رواية الستة، وھو مخرج في "صحیح وأما النھي عن المس، فلم أره عن جابر، وإن

وهللا أعلم.410، وقد مضى برقم 23أبي داود" 

"نھى أن يمشي الرجل في نعل واحدة أو خف واحدة".-6845- 1156-ص 

.1جابر-6/154. م 3/42حم "حم" عن أبي سعید."صحیح"

"نھى أن يمنع نقع البئر".-6846

: ھـ، حب، ك، عد.2388الصحیحة "حم" عن عائشة.ح""صحی

"نھى أن ينام الرجل على سطح لیس بمحجور علیه".-6847

.828الصحیحة "ت" عن جابر."صحیح"

"نھى أن ينتعل الرجل وھو قائم".-6848

.719الصحیحة "ت الضیاء" عن أنس."صحیح"

".2نھى أن ينفخ في الشراب وأن يشرب من ثلمة القدح أو أذنه"-6849

.388الصحیحة "طب" عن سھل بن سعد."حسن"

"نھى أن ينفخ في الطعام والشراب، ....".-6850

: حم. 4715الضعیفة "طب" عن ابن عباس."حسن"

األسقیة".3"نھى عن اختناث-6851

.1287مختصر مسلم "حم ق د ت ھـ" عن أبي سعید."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.405قلت: ومضى لفظه برقم 1

لیس في الحديث "أو أذنه" على ما في "المجمع" وإنما ھو فیه من رواية ابن عباس وابن عمر قاال: 2

قال "رواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح". "يكره أن يشرب من ثلمة القدح وأذن القدح"، و

قلت: وبه يتقوى الحديث، وھو بدونھا صحیح، ألن له شاھدا سیأتي من حديث أبي سعید: "نھى عن 

الشرب ...".

أي تكسر أفواه القرب ويشرب منھا.3



"نھى عن أكل البصل".-6852- 1157-ص 

جابر.-80- 2/79م "طب" عن أبي الدرداء."صحیح"

"نھى عن أكل البصل والكراث والثوم".-6853

.2389الصحیحة "الطیالسي" عن أبي سعید."صحیح"

"نھى عن أكل الثوم".-6854

"خ" عن ابن عمر."صحیح"

وألبانھا؟".1"نھى عن أكل الجاللة-6855

.2503اء اإلرو"د ت ھـ ك" عن ابن عمر."صحیح"

"نھى عن أكل الضب".-6856

.2390الصحیحة "ابن عساكر" عن عائشة "د" عن عبد الرحمن بن شبل."حسن"

.- وھي التي تصبر بالنبل-"نھى عن أكل المجثمة"-6857

سمرة.-ابن عباس. عق- : ھق2391الصحیحة "ت" عن أبي الدرداء."صحیح"

ى عن أكل كل ذي ناب من السباع"."نھ-6858

.2485اإلرواء " عن أبي ثعلبة.4"ق "صحیح"

"نھى عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن أكل ذي مخلب من الطیر".-6859

.2485، اإلرواء 1332مختصر مسلم "حم م د ن" عن ابن عباس."صحیح"

األھلیة"."نھى عن أكل لحوم الحمر-6860

، مختصر مسلم 358الصحیحة "ق" عن البراء وجابر وعلي وابن عمر وأبي ثعلبة."صحیح"

.2503، اإلرواء عن ابن عمرو 811

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھي التي تأكل الجلة أي العذرة من األنعام. "فیض القدير".1

"حم د ت" عن أبي ھريرة.االختصار في الصالة"."نھى عن -6861- 1158-ص 

ق.-374، اإلرواء 873، صحیح أبي داود 1152الروض النضیر "صحیح"

"نھى عن اإلخصاء".-6862

.482غاية المرام "ابن عساكر" عن ابن عمر."صحیح"

"نھى عن اإلقران إال أن يستأذن الرجل أخاه".-6863

"حم ق د" عن ابن عمر.حیح""ص

"نھى عن اإلقعاء في الصالة".-6864

أنس.- : حم1670الصحیحة "ك ھق" عن سمرة."صحیح"

والتورك في الصالة".1"نھى عن اإلقعاء-6865

السراج.1670الصحیحة: "حم ھق" عن أنس."صحیح"

في إناء الذھب والفضة"."نھى عن األكل والشرب -6866

.2حذيفة-ق"ن" عن أنس."صحیح"



"نھى عن التبتل".-6867

"حم ق د" عن سعد "حم ت ن ھـ" عن سمرة."صحیح"

"نھى عن التبقر في المال".-6868

.12الصحیحة "حم" عن ابن مسعود."حسن"

"نھى عن التختم بالذھب".-6869

البراء.-، ق: لباس299، 287، 4/284حم "ت" عن عمران بن حصین.صحیح""

"نھى عن الترجل إال غبا".-6870

.501الصحیحة " عن عبدهللا بن مغفل.3"حم "صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأما التورك فھو في غیر التشھد األخیر فإنه سنة فیه.قلت: يعني كإقعاء الكلب كما في بعض الطرق، 1

.7335برقم "ال تشربوا في آنیة ..."يأتي حديثه بلفظ: 2

"نھى عن التكلف للضیف".-6871- 1159-ص 

: عد.2392الصحیحة "ك" عن سلمان."صحیح"

"نھى عن الجداد باللیل والحصاد باللیل".-6872

: ابن األعرابي، خط.2393الصحیحة "ھق" عن الحسین."صحیح"

"نھى عن الجدال في القرآن".-6873

ابن عمرو.- : الطیالسي2419الصحیحة "السجزي" عن أبي سعید."حسن"

"نھى عن الجلوس على مائدة يشرب علیھا الخمر وأن يأكل الرجل وھو منبطح على بطنه".-6874

.3394الصحیحة "د ھـ ك" عن ابن عمر."حسن"

"نھى عن الجاللة أن يركب علیھا أو يشرب من ألبانھا".-6875

.2504، 2503اإلرواء "د ك" عن ابن عمر."صحیح"

"نھى عن الحبوة يوم الجمعة واإلمام يخطب".-6876

. 1017، صحیح أبي داود 1293المشكاة "حم د ت ك" عن معاذ بن أنس."حسن"

.1"نھى عن الخذف وقال: إنھا ال تقتل الصید وال تنكي العدو ولكنھا تفقأ العین وتكسر السن"-6877

.655الروض النضیر "حم ق د ھـ" عن عبدهللا بن مغفل."صحیح"

"نھى عن الدواء الخبیث".-6878

.4539المشكاة " عن أبي ھريرة."حم د ت ھـ ك"صحیح"

"نھى عن الديباج والحرير واإلستبرق".-6879

، ق: لباس. 299، 287و 4/284حم "ھـ" عن البراء."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زيادة من "ق".1



"نھى عن الرقى والتمائم والتولة".-6880- 1160-ص 

.1632يشھد له الحديث "ك" عن ابن مسعود.یح""صح

"نھى عن الركوب على جلود النمار".-6881

: حم، الطحاوي. 47الضعیفة "د ن" عن معاوية."صحیح"

"نھى عن الزور".-6882

: ق. 100غاية المرام "ن" عن معاوية."صحیح"

دل في الصالة وأن يغطي الرجل فاه"."نھى عن الس-6883

.650، صحیح أبي داود 764المشكاة ك" عن أبي ھريرة.4"حم "حسن"

"نھى ...... عن ذبح ذوات الدر".-6884

. 4719الضعیفة "ھـ ك عن علي"."صحیح"

ينشد فیه شعر ونھى عن التحلق "نھى عن الشراء والبیع في المسجد وأن تنشد فیه ضالة وأن-6885

قبل الصالة يوم الجمعة".

.650صحیح أبي داود " عن ابن عمرو.4"حم "حسن"

"نھى عن الشرب في آنیة الذھب والفضة ونھى عن لبس الذھب والحرير ونھى عن جلود النمور -6886

أن يركب علیھا".

. 47یفة الضع"طب" عن معاوية."صحیح"

"نھى عن الشرب قائما ....". -6887

.177الصحیحة "الضیاء" عن أنس."صحیح"

"نھى عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب".-6888

: حب، عم.387الصحیحة "حم د ك" عن أبي سعید."صحیح"

"نھى عن الشرب من في السقاء".-6889

: حم، خ، الدارمي. 399الصحیحة "د ت ھـ" عن ابن عباس."صحیح"- 1161-ص 

ك" عن ابن عباس. 3"حم "نھى عن الشرب من في السقاء وعن ركوب الجاللة والمجثمة".-6890

: الدارمي، ابن خزيمة، حب، ھق.2391الصحیحة "صحیح"

"نھى عن الشغار".-6891

.2/515، الروض النضیر 808مختصر مسلم " عن ابن عمر.4م ق "ح"صحیح"

".1"نھى عن الصالة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب-6892

"ق ن" عن عمر."صحیح"

القبور".2"نھى عن الصالة إلى-6893

.3أبي مرثد-م"حب" عن أنس."صحیح"

الصماء واالحتباء في ثوب واحد"."نھى عن-6894

"د" عن جابر. "صحیح"

.6/154، م 349و 344و 331و 327و 322و 297و 3/293حم 

"نھى عن الصورة".-6895



: حم، حب.425الصحیحة " عن جابر.4"ت"صحیح"

"طس" عن جابر. "نھى عن الضحك من الضرطة".-6896

، أدب، م: جنة، ت: تفسیر عبد هللا بن زمعة.4/17حم "صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. أخرجه ابن "إال أن تكون الشمس بیضاء مرتفعة"فائدة ھامة: اعلم أن ھذا الحديث مقید بحديث علي: 1

"... إنما نھى عن الصالة بعد وترجم له ابن خزيمة بقوله: 200خزيمة وغیره، وھو مخرج في "الصحیحة" 

العصر... إذا كانت الشمس غیر مرتفعة قد آذنت للغروب".

.343األصل: على، والتصحیح من "الجامع" و "حب" رقم 2

."ال تصلوا إلى ... ."، وله شاھد آخر بلفظ: "ال تجلسوا على ... "قلت: وسیأتي بلفظ: 3

صغیر، وفي أخرى ما أثبتناه وھو الصواب.في األصل: "ن" وكذلك في بعض نسخ الجامع ال4

"نھى عن الكي".-6897- 1162-ص 

ابن -: حم، خ، ھـ، طب1154الصحیحة "طب" عن سعد الظفري "ت ك" عن عمران."صحیح"

.1عباس

".2"نھى عن المتعة-6898

.381الصحیحة .3"حم" عن جابر "خ" عن علي"صحیح"

نھى عن المثلة"."-6899

.2230اإلرواء "ك" عن عمران "طب" عن ابن عمر وعن المغیرة."صحیح"

"نھى عن المحاقلة والمخاصرة والمالمسة والمنابذة والمزابنة".-6900

، أحاديث البیوع.2/515، الروض النضیر 1353اإلرواء "خ" عن أنس."صحیح"

مخابرة"."نھى عن ال-6901

، أحاديث البیوع.1478اإلرواء "حم" عن زيد بن ثابت."صحیح"

"نھى عن المزابنة".-6902

، أحاديث البیوع: مالك، الشافعي، حم، 912مختصر مسلم "ق ن ھـ" عن ابن عمر."صحیح"

ت، الطحاوي، ھق. 

"نھى عن المزابنة والمحاقلة".-6903

، أحاديث البیوع.369غاية المرام "ق" عن أبي سعید."صحیح"

"حم م" عن ثابت بن الضحاك. "نھى عن المزارعة".-6904

، أحاديث البیوع.355، غاية المرام 975مختصر مسلم "صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.3734قلت: وقد مضى حديثه برقم 1

يعني متعة النكاح، وأما متعة الحج، فقد أمر بھا النبي صلى هللا علیه وسلم وجعلھا شريعة مستمرة 2

.7013إلى يوم القیامة، راجع "حجة النبي صلى هللا علیه وسلم" والحديث اآلتي برقم 

قلت: و"م" عن سبرة بن معبد، وزاد: إال أنھا حرام إلى يوم القیامة.3



.1"نھى عن المفدم"-6905- 1163-ص 

علي.-: ق، حم2395الصحیحة "ھـ" عن ابن عمر."صحیح"

"نھى عن المنابذة وعن المالمسة".-6906

أحاديث البیوع. الشافعي، الدارمي، ابن الجارود، "حم ق د ن ھـ" عن أبي سعید."صحیح"

ھق.

"نھى عن المیاثر الحمر والقسي".-6907

.4358المشكاة "خ ت" عن البراء.صحیح""

"نھى عن المیثرة األرجوان".-6908

علي.- : حم، د، ق2396الصحیحة "ت" عن عمران."صحیح"

"ق ن ھـ" عن ابن عمر. "نھى عن النجش".-6909

. 940یوع، مختصر مسلم ، أحاديث الب335، غاية المرام 1318اإلرواء "صحیح"

"نھى عن النذر"ز-6910

.2585، اإلرواء 1006مختصر مسلم "ق د ن ھـ" عن ابن عمر."صحیح"

"نھى عن النعي".-6911

: ابن أبي شیبة، ھق.31-30أحكام الجنائز ص "حم ت ھـ" عن حذيفة."حسن"

"نھى عن النفخ في الشراب".-6912

.385الصحیحة "ت" عن أبي سعید.صحیح""

"نھى عن النفخ في الطعام والشراب".-6913

.4715، الضعیفة 1977اإلرواء "حم" عن ابن عباس."صحیح"

"نھى عن النوح ...والتصاوير وجلود السباع، -6914

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب المشبع حمرة بالعصفر، كأنه الذي ال يقدر على الزيادة علیه لتناھي حمرته، فھو كالممتنع ھو الثو1

من قبول الصبغ كما في "الفیض".

والتبرج والغناء والذھب والخز والحرير". - 1164-ص 

.4725الضعیفة "حم" عن معاوية."صحیح"

ث بعدھا"."نھى عن النوم قبل العشاء وعن الحدي-6915

أبي برزة.-: طص915الروض النضیر "طب" عن ابن عباس."صحیح"

"نھى عن النیاحة".-6916

: ق.48أحكام الجنائز "د" عن أم عطیة."صحیح"

"نھى عن النھبى والمثلة".-6917

.1959اإلرواء "حم خ" عن عبدهللا بن زيد."صحیح"



.1"نھى عن النھبة والخلسة"-6918

.1673الصحیحة "حم" عن زيد بن خالد."صحیح"

"نھى عن الوحدة: أن يبیت الرجل وحده".-6919

.60الصحیحة "حم" عن ابن عمر."صحیح"

"نھى عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه".-6920

.2185اإلرواء ر."حم م ت" عن جاب"صحیح"

"نھى عن الوشم".-6921

.97غاية المرام "حم" عن أبي ھريرة."صحیح"

"نھى عن الوصال".-6922

، 95، 93، غاية المرام 595مختصر مسلم "ق" عن ابن عمر وأبي ھريرة وعائشة."صحیح"

97 ،98.

و من العاھة"."نھى عن بیع الثمار حتى تنج-6923

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالضم ما يؤخذ سلبا ومكابرة، ووقع في األصل: "الخلیسة" تبعا لـ"الجامع" وعلیه شرحه المناوي، وھو 1

خطأ كما بینته في المصدر المذكور أعاله.

حم، خ، د، الطحاوي، ع، أحاديث البیوع:"طب" عن زيد بن ثابت."صحیح"- 1165-ص 

قط، ھق.

"نھى عن بیع الثمار حتى يبدو صالحھا وتأمن العاھة".-6924

أحاديث البیوع: الطحاوي."حم" عن عائشة."صحیح"

"نھى عن بیع الثمر بالتمر".-6925

الطحاوي، ھق. أحاديث البیوع: الشافعي، حم، ن،"ق د" عن سھل بن أبي حثمة."صحیح"

"نھى عن بیع الثمر بالتمر كیال وعن بیع العنب بالزبیب كیال وعن بیع الزرع بالحنطة كیال".-6926

أحاديث البیوع: الطحاوي، ھق."د" عن ابن عمر."صحیح"

"نھى عن بیع الثمر حتى يطیب".-6927

، أحاديث البیوع.915مختصر مسلم"حم ق" عن جابر."صحیح"

"خ" عن أنس. "نھى عن بیع الثمرة حتى يبدو صالحھا وعن النخل حتى تزھو".-6928

، أحاديث البیوع: مالك، الشافعي، حم، م، ن.1365اإلرواء "صحیح"

"نھى عن بیع الحصاة وعن بیع الغرر".-6929

.1294، اإلرواء 39م مختصر مسل" عن أبي ھريرة.4"م "صحیح"

"نھى عن بیع الحیوان بالحیوان نسیئة".-6930

، أحاديث البیوع: الدارمي، الطحاوي، ابن 2822المشكاة الضیاء" عن سمرة.4"حم "صحیح"

الجارود، ھق.

"نھى عن بیع الذھب بالورق دينا".-6931

أحاديث البیوع: الطیالسي، ھق."حم ق ن" عن البراء وزيد بن أرقم."صحیح"



"حم م د ن ھـ" عن جابر. "نھى عن بیع السنین".-6932- 1166-ص 

سمرة. مختصر مسلم -أحاديث البیوع: الشافعي، الطحاوي، ابن الجارود. الطحاوي، طب"صحیح"

926.

"نھى عن بیع الشاة باللحم".-6933

، أحاديث البیوع.1350اإلرواء ة."ك ھق" عن سمر"حسن"

"حم م ن" عن "نھى عن بیع الصبرة من التمر ال يعلم مكیلھا بالكیل المسمى من التمر".-6934

جابر.

، أحاديث البیوع: الشافعي، ابن الجارود، ك، ھق.914مختصر مسلم "صحیح"

یه الصاعان فیكون لصاحبه الزيادة وعلیه النقصان"."نھى عن بیع الطعام حتى يجري ف-6935

أحاديث البیوع: ھق."البزار" عن أبي ھريرة."حسن"

"نھى عن بیع اللحم بالحیوان".-6936

"مالك الشافعي ك" عن سعید بن المسیب مرسال "البزار" عن ابن عمر. "حسن"

.1351، اإلرواء 2821المشكاة 

"نھى عن بیع المضامین والمالقح وحبل الحبلة".-6937

ابن عمر.-أبي ھريرة. عب- أحاديث البیوع: طب. البزار"طب" عن ابن عباس."صحیح"

"م د ت" عن ابن "نھى عن بیع النخل حتى يزھو وعن السنبل حتى يبیض ويأمن العاھة".-6938

عمر. 

، أحاديث البیوع: حم. ابن الجارود، ھق.917سلم مختصر م"صحیح"

"نھى عن بیع الوالء وعن ھبته".-6939

، أحاديث البیوع: الدارمي، ھق.898مختصر مسلم " عن ابن عمر.4"حم ق "صحیح"

"نھى عن بیع حبل الحبلة.-6940- 1167-ص 

لبیوع: مالك، الشافعي، ھق.أحاديث ا" عن ابن عمر.4"حم ق "صحیح"

"نھى عن بیع ضراب الجمل وعن بیع الماء واألرض لتحرث".-6941

أحاديث البیوع: ھق."حم م ن" عن جابر."صحیح"

"نھى عن بیع فضل الماء".-6942

ث البیوع: . أحادي979مختصر مسلم " عن إياس بن عبید".4"م ن ھـ" عن جابر "حم "صحیح"

إياس.-الدارمي، ك، ھق

"ت ن" عن أبي ھريرة."نھى عن بیعتین في بیعة".-6943

ابن عمر.-، أحاديث البیوع: البزار1307، اإلرواء 2868المشكاة "صحیح"

"نھى عن تلقي البیوع".-6944

ث البیوع: م.، أحادي336غاية المرام: "ت" عن ابن مسعود."صحیح"

"نھى عن تلقي الجلب".-6945



، أحاديث البیوع.336غاية المرام "ھـ" عن ابن عمر."صحیح"

"نھى عن ثمن الكلب إال كلب الصید".-6946

: ھق.2/94التعلیق على الروضة الندية "ت" عن أبي ھريرة."حسن"

لب المعلم"."نھى عن ثمن الكلب إال الك-6947

المصدر نفسه: ھق."حم ن" عن جابر."حسن"

"نھى عن ثمن الكلب وثمن الخنزير وثمن الخمر وعن مھر البغي وعن عسب الفحل".-6948

أحاديث البیوع."طس" عن ابن عمرو."صحیح"

"نھى عن ثمن الكلب وثمن الدم وكسب البغي".-6949- 1168-ص 

أحاديث البیوع: الطیالسي، حم، ھق."خ" عن أبي جحیفة.حیح""ص

"نھى عن ثمن الكلب وعن ثمن السنور".-6950

أحاديث البیوع: م، الطحاوي، قط.ك" عن جابر.4"حم "صحیح"

"نھى عن ثمن الكلب ومھر البغي وحلوان الكاھن".-6951

، أحاديث البیوع: 1325، 1291، اإلرواء 932مختصر مسلم بي مسعود." عن أ4"ق "صحیح"

الشافعي، أحمد، الطحاوي، ابن الجارود.

"نھى عن جلد الحد في المساجد".-6952

.2327، 2214اإلرواء "ھـ" عن ابن عمرو."صحیح"

"نھى عن جلود السباع".-6953

.1011، األحاديث الصحیحة 506المشكاة أبي ملیح."ك" عن والد "صحیح"

"نھى عن خاتم الذھب".-6954

"م" عن أبي ھريرة."صحیح"

"نھى عن خاتم الذھب وعن خاتم الحديد".-6955

.1241الصحیحة "ھب" عن ابن عمرو."صحیح"

"نھى عن خصاء الخیل والبھائم".-6956

.482غاية المرام "حم" عن ابن عمر."صحیح"

"نھى عن ركوب النمور".-6957

.4395المشكاة "ھـ" عن أبي ريحانة."صحیح"

"نھى عن سب األموات".-6958

عائشة. -: حم، حل2397الصحیحة "ك" عن زيد بن أرقم."صحیح"

ع وشرطین في بیع وبیع ما لیس عندك وربح ما لم تضمن"."نھى عن سلف وبی-6959- 1169-ص 

.1ابن عمرو-4أحاديث البیوع: "طب" عن حكیم بن حزام."صحیح"

"نھى عن صبر الروح وخصاء البھائم".-6960



: البزار.482غاية المرام "ھق" عن ابن عباس."صحیح"

السنة: ثالثة أيام التشريق ويوم الفطر ويوم األضحى ويوم الجمعة "نھى عن صوم ستة أيام من-6961

مختصة من األيام".

.2398الصحیحة "الطیالسي" عن أنس."صحیح"

"نھى عن صوم يوم الفطر والنحر".-6962

.962اإلرواء "ق" عن عمر وأبي سعید."صحیح"

"."نھى عن صیام يوم الجمعة-6963

.1012الصحیحة "حم ق ھـ" عن جابر."صحیح"

"نھى عن صیام يوم قبل رمضان واألضحى والفطر وأيام التشريق".-6964

.2398الصحیحة "ھق" عن أبي ھريرة."صحیح"

"نھى عن طعام المتباريین أن يؤكل".-6965

.627لصحیحة ا"د ك" عن ابن عباس."صحیح"

"نھى عن عسب الفحل".-6966

" عن ابن عمر.3"حم خ "صحیح"

"نھى عن عسب الفحل وقفیز الطحان".-6967

، أحاديث البیوع: ع، الطحاوي، ھق.1476اإلرواء "قط" عن أبي سعید."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وھو بیع التقسیط، كما "شرطین في بیع"و "ال يحل سلف وبیع ..."بلفظ: قلت: وسیأتي حديثه1

سیأتي بیانه ھناك.

"حم د "نھى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والھدھد والصرد".-6968- 1170-ص 

ھـ" عن ابن عباس.

، الدارمي: الطحاوي، حب، ھق.2490اإلرواء "صحیح"

نھى عن قتل الصبر"."-6969

.1جابر-. حم، م1660حب "د" عن أبي أيوب."صحیح"

"نھى عن قتل: الصرد والضفدع والنملة والھدھد".-6970

.2490اإلرواء "ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

"نھى عن قتل الضفدع للدواء".-6971

.1/265الروض النضیر بن عثمان التیمي."حم د ن ك" عن عبدالرحمن"صحیح"

"نھى عن قتل النساء والصبیان".-6972

.4545، المشكاة 1210اإلرواء "ق" عن ابن عمر."صحیح"

"نھى عن قتل كل ذي روح ...". -6973

.4730الضعیفة "طب" عن ابن عباس."صحیح"

"خ د" عن أبي ھريرة.اء"."نھى عن كسب اإلم-6974

أحاديث البیوع: الطیالسي، الطحاوي، منتقى ابن الجارود. "صحیح"



"نھى عن كسب األمة حتى يعلم من أين ھو".-6975

أحاديث البیوع."د ك" عن رافع بن خديج."حسن"

"نھى عن كسب الحجام".-6976

أحاديث البیوع.."ھـ" عن أبي مسعود"صحیح"

"نھى عن كل مسكر ....". -6977

.4732الضعیفة "حم د" عن أم سلمة."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.6839قلت: ومضى حديثه قريبا برقم 1

"نھى عن لبن الجاللة".-6978- 1171-ص 

: حب.2391الصحیحة "د ك" عن ابن عباس."صحیح"

"نھى عن لقطة الحاج".-6979

.1061مختصر مسلم "حم م د" عن عبد الرحمن بن عثمان التیمي."صحیح"

"نھى عن محاش النساء".-6980

: عد، عقبة بن عامر.2399الصحیحة "طس" عن جابر."صحیح"

"نھى عن نتف الشیب".-6981

.4458المشكاة "ت ن ھـ" عن ابن عمرو.""صحیح

"نھى عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعیر".-6982

، 808، صحیح أبي داود 903المشكاة "حم د ن ھـ ك" عن عبدالرحمن بن شبل."حسن"

.1168الصحیحة 

الھاءحرف- 1172-ص 

."ھذا ابن آدم وھذا أجله وثم أمله وثم أمله وثم أمله"-6983-2323

.5277المشكاة "حم ت ن ھـ حب" عن أنس."صحیح"

.ھذا األمل وھذا أجله فبینما ھوكذلك إذ جاءه الخط األقرب""- 6984-2324

.5277المشكاة "خ ت" عن أنس."صحیح"

ذا اإلنسان وھذا أجله محیط به وھذا الذي ھوخارج أمله وھذه الخطوط الصغار األعراض فإن "ھ-6985

.أخطأ ھذا نھشه ھذا وإن أخطأ ھذا نھشه ھذا"

"حم خ ت ھـ" عن ابن مسعود."صحیح"

."ھذا القرع نكثر به طعامنا"-6986

: ت في "الشمائل".2400الصحیحة "حم ن ھـ" عن جابر بن طارق."صحیح"

"ھذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشھده سبعون ألفا من المالئكة لقد -6987-2326



.ضم ضمة ثم فرج عنه"

: ابن سعد.1695الصحیحة "ن" عن ابن عمر."صحیح"

."ھذا الموقف وعرفة كلھا موقف"- 6988-2327

.27حجاب المرأة لي."ھـ" عن ع"صحیح"

"."ھذا الوضوء فمن زاد على ھذا فقد أساء أو تعدى وظلم-6989- 1173-ص 

.124تمام المنة، صحیح أبي داود "حم ھـ" عن ابن عمرو."حسن"

ن "ھذا أوان يختلس العلم من الناس حتى ال يقدروا منه على شيء ثكلتك أمك يا زياد! إ-6990-2328

.كنت ألعدك من فقھاء أھل المدينة ھذه التوراة واإلنجیل عند الیھود والنصارى فماذا يغني عنھم؟!"

.89اقتصاد العلم "ت ك" عن أبي الدرداء "حم ھـ ك" عن زياد بن لبید."صحیح"

"."ھذا جبريل آخذ برأس فرسه علیه أداة الحرب-6991-2329

خ: المغازي. ابن عباس."خ" عن "صحیح"

."ھذا جبل يحبنا ونحبه"-6992-2330

"ق ت" عن أنس."صحیح"

"ھذا حجر رمي به في النار منذ سبعین خريفا فلھو يھوي في النار اآلن حین انتھى إلى -6993-2331

.قعرھا"

.1977ختصر مسلم م"حم م" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ھذا خالي فلیرني امرؤ خاله"-6994-2332

.6127المشكاة "ت ك" عن جابر."صحیح"

"ھذا شھر رمضان قد جاءكم تفتح به أبواب الجنة وتغلق فیه أبواب النار وتسلسل فیه -6995-2333

.الشیاطین"

. 1أبي ھريرة-: ق2/69صحیح الترغیب "حم ن" عن أنس."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.528ومضى حديثه برقم 1

"ھذا قزح وھو الموقف وجمع كلھا موقف ونحرت ھاھنا ومنى كلھا منحر -2334-6996- 1174-ص 

.فانحروا في رحالكم"

: حم، عم، الضیاء.27حجاب المرأة ص "د" عن علي."صحیح"

.قزح وھو الموقف جمع كلھا موقف ھذا المنحر ومنى كلھا منحر""ھذا -6997-2335

المصدر نفسه."ت" عن علي."صحیح"

.-يعني طلحة-."ھذا ممن قضى نحبه"- 6998-2336

: ع، طب، الضیاء.125الصحیحة "ت" عن طلحة."صحیح"



".وحسین من علي-يعني الحسن- "ھذا مني-6999-2337

: حم.4722الضعیفة "د" عن المقدام بن معد يكرب."صحیح"

."ھذا موضع اإلزار فإن أبیت فأسفل فإن أبیت فال حق لإلزار فیما دسون الكعبین"- 7000-2338

: الحمیدي.1765الصحیحة "حم ت ن ھـ" عن حذيفة."صحیح"

.ذي تسألون عنه: ظل بارد ورطب طیب وماء بارد""ھذا والذي نفسي بیده من النعیم ال- 7001-2339

ابن -: حب، طص129- 3/128، الترغیب 453الروض النضیر "ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

عمر.- عباس. ك

"ھذا يوم عاشوراء ولم يكتب هللا علیكم صیامه وأنا صائم فمن شاء فلیصم ومن شاء - 7002-2340

.فلیفطر"

"ق" عن معاوية. "صحیح"

."ھذان ابناى وابنا بنتي اللھم إني أحبھما فأحبھما وأحب من يحبھما"-7003

.6156المشكاة "ت حب" عن أسامة بن زيد."حسن"- 1175-ص 

.-يعني أبا بكر وعمر-"ھذان السمع والبصر"- 7004-2342

.814الصحیحة "ت ك" عن عبدهللا بن حنطب."صحیح"

"ھذان سیدا كھول أھل الجنة من األولین واآلخرين إال النبیین والمرسلین ال تخبرھما يا -7005-2343

.-يعني أبا بكر وعمر-علي"

.822الصحیحة "ت" عن أنس وعلي."صحیح"

."ھذه النار جزء من مائة جزء من جھنم"-7006

.4/227الترغیب ريرة."حم" عن أبي ھ"صحیح"

."ھذه بتلك السبقة"-7007-2344

: حم، الحمیدي، ن، ھـ.171آداب الزفاف ص "حم د" عن عائشة."صحیح"

"خ د" عن .- قاله صلى هللا علیه وسلم ألزواجه في حجة الوداع-"ھذه ثم ظھور الحصر"-7008-2345

أبي واقد.

أم -أبي ھريرة وزينب وسودة. ع-حم، ابن سعد: طب، ابن عساكر.2401یحة الصح"صحیح"

ابن عمر.-سلمة. طس

."ھذه رحمة يجعلھا هللا في قلوب من يشاء من عباده وإنما يرحم هللا من عباده الرحماء"-7009-2346

.164ائز أحكام الجن"حم ق د ن ھـ" عن أسامة بن زيد."صحیح"

.- يعني السبحة بعد المغرب- "ھذه صالة البیوت"-7010-2347

.1176صحیح أبي داود "د" عن كعب بن عجرة."صحیح"

."ھذه طابة وھذا أحد وھو جبل يحبنا ونحبه"- 7011-2348

.1543مختصر مسلم "حم ق" عن أبي حمید."صحیح"

.فة وھو الموقف وعرفة كلھا موقف""ھذه عر- 7012-2349



، حم، عم، الضیاء.27حجاب المرأة ص "ت" عن علي."صحیح"- 1176-ص 

"ھذه عمرة استمتعنا بھا فمن لم يكن عنده الھدي فلیحل الحل كله فإن العمرة قد دخلت -7013-2350

.في الحج إلى يوم القیامة"

.982اإلرواء اس."حم م" عن ابن عب"صحیح"

.-يعني الخنصر واإلبھام-"ھذه وھذه سواء"- 7014-2351

"حم خ ت ن ھـ" عن ابن عباس."صحیح"

. "ھكذا الوضوء فمن زاد على ھذا ... فقد أساء وظلم"-7015

.124صحیح أبي داود "حم د ن ھـ" عن ابن عمرو."حسن"

.إنما االستئذان من النظر""ھكذا ف-7016-2353

.1سھل-: ق3/273الترغیب "د" عن سعد."صحیح"

."ھاھنا أحد من بني فالن؟ إن صاحبكم مأسور بدينه"- 7017-2354

: الطیالسي، ق، ك، ھق.15أحكام الجنائز ص "حم د" عن سمرة."صحیح"

.ع قرن الشیطان""ھاھنا أرض الفتن حیث يطل-7018-2355

، ق: فتن.121و 111و 92و 2/23حم "ت" عن ابن عمر."صحیح"

."2"ھجاھم حسان فشفى واشتفى-7019

.7/165م "م" عن عائشة."صحیح"

."ھجر المسلم أخاه كسفك دمه"-7020

. 928الصحیحة شاھد في األحاديث"ابن قانع" عن أبي حدرد."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.2354ومضى حديثه برقم 1

األصل واستشفى"، والصواب ما أثبته، المعنى "فشفى المؤمنین واستشفى" أي ھو بما ناله من 2

أعراض الكفار ومزقھا.

."ھدايا العمال غلول"-7021- 1177-ص 

.2622اإلرواء د الساعدي."حم ھق" عن أبي حمی"صحیح"

."ھدم المتعة النكاح والطالق والعدة والمیراث"-7022-2356

: قط، ھق.2402الصحیحة "حب" عن أبي ھريرة."حسن"

."ھل أنت إال إصبع دمیت وفي سبیل هللا ما لقیت"-7023-2357

.1166مختصر مسلم "حم ق ت ن" عن جندب البجلي."صحیح"

."ھل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ لكم صفوة أمرھم وعلیھم كدره"-7024-2358

.1211اإلرواء "د" عن عوف بن مالك."صحیح"

"ھل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلھم كمثل رجل استرعى إبال أو غنما فرعاھا -7025-2359

.وضا فشرعت فیه فشربت صفوه وتركت كدره فصفوه لكم وكدره علیھم"ثم تحین سقیھا فأوردھا ح

.1211اإلرواء "م" عن عوف بن مالك."صحیح"



."ھل تدرون أين تغرب ھذه؟ تغرب في عین حامیة"-7026-2360

: حم.2403الصحیحة "د" عن أبي ذر."صحیح"

؟ ھونھر أعطانیه ربي في الجنة علیه خیر كثیر ترد علیه أمتي يوم "ھل تدرون ما الكوثر- 7027-2361

القیامة آنیته عدد الكواكب يختلج العبد منھم فأقول: يا رب أنه من أمتي فیقال: إنك ال تدري ما أحدثوا 

.بعدك"

: ابن أبي عاصم.764السنة "حم م د ن" عن أنس."صحیح"

قال ربكم اللیلة؟ قال هللا: "ھل تدرون ماذا- 7028-2362

أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال: مطرنا بفضل هللا ورحمته فذلك مؤمن - 1178-ص 

.بي كافر بالكواكب وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب"

.681، اإلرواء 56مختصر مسلم "حم ق د ن ھـ" عن زيد بن خالد."صحیح"

"ھل ترون قبلتي ھاھنا؟ فوهللا ما يخفي على خشوعكم وال ركوعكم إني ألراكم من وراء -7029-2363

.ظھري"

"مالك ق" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ھل ترون ما أرى؟ إني ألرى مواقع الفتن خالل بیوتكم كمواقع القطر"-7030-2364

. 1989مختصر مسلم ة."حم ق" عن أسام"صحیح"

"ھل تضارون في رؤية الشمس بالظھیرة صحوا لیس معھا سحاب؟ وھل تضارون في رؤية - 7031-2365

القمر لیلة البدر صحوا لیس فیھا سحاب؟ ما تضارون في رؤية هللا يوم القیامة إال كما تضارون في رؤية 

ة ما كانت تعبد فال يبقى أحد كان يعبد غیر هللا من أحدھما إذا كان يوم القیامة أذن مؤذن: لیتبع كل أم

األصنام واألنصاب إال يتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إال من كان يعبد هللا من بر وفاجر وغیر أھل 

الكتاب فیدعى الیھود فیقال لھم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرا ابن هللا! فیقال: كذبتم ما اتخذ 

بة وال ولد فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقنا فیشار إلیھم: أال تردون؟ فیحشرون إلى هللا من صاح

النار كأنھا سراب يحطم بعضھا بعضا فیتساقطون في النار ; ثم يدعى النصارى فیقال لھم: ما كنتم 

وال ولد فیقال لھم: تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسیح ابن هللا! فیقال لھم: كذبتم ما اتخذ هللا من صاحبة

ماذا تبغون؟ فیقولون: عطشنا يا ربنا فاسقنا فیشار إلیھم: أال تردون؟ فیحشرون إلى جھنم كأنھا سراب 

يحطم بعضھا بعضا فیتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إال من كان يعبد هللا من بر وفاجر أتاھم رب 

العالمین في 

قال: فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوا: يا أدنى صورة من التي رأوه فیھا- 1179-ص 

فی

بالسجود وال يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إال جعل هللا ظھره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على 



بكم فیقولون: أنت ربنا قفاه ثم يرفعون رءوسھم وقد تحول في الصورة التي رأوه فیھا أول مرة فیقول: أنا ر

; ثم يضرب الجسر على جھنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللھم سلم سلم قیل: يا رسول هللا وما الجسر؟ 

قال: دحض مزلة فیه خطاطیف وكاللیب وحسكة تكون بنجد فیھا شويكة يقال لھا: السعدان فیمر 

لركاب فناج مسلم ومخدوش مرسل المؤمنون كطرف العین وكالبرق وكالريح وكالطیر وكأجأويد الخیل وا

ومكدوس في نار جھنم حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بیده ما من أحد منكم بأشد 

من عرفتم فتحرم صورھم على النار فیخرجون خلقا يصومون معنا ويصلون ويحجون فیقال لھم: أخرجوا 

كثیرا قد أخذت النار إلى نصف ساقه وإلى ركبتیه قیقولون: ربنا ما بقي فیھا أحد ممن أمرتنا به ; فیقول 

هللا عز وجل: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خیر فأخرجوه فیخرجون خلقا كثیرا ثم يقولون 

ممن أمرتنا به ; ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خیر ربنا لم نذر فیھا أحدا

فأخرجوه فیخرجون خلقا كثیرا ثم يقولون: ربنا لم نذر فیھا ممن أمرتنا أحدا ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم 

فیقول هللا: في قلبه مثقال ذرة من خیر فأخرجوه فیخرجون خلقا كثیر ثم يقولون: ربنا! لم نذر فیھا خیرا 

شفعت المالئكة وشفع النبیون وشفع المؤمنون ولم يبق إال أرحم الراحمین فیقبض - 1180-ص 

قبضة من النار فیخرج منھا قوما لم يعملوا خیر قط قد عادوا حمما فیلقیھم في نھر في أفواه الجنة يقال 

كون إلى الحجر أو الشجر ما يكون له: نھر الحیاة فیخرجون كما تخرج الحبة في حمیل السیل أال ترونھا ت

إلى الشمس أصیفر وأخیضر وما يكون منھا إلى الظل يكون أبیض فیخرجون كاللؤلؤ في رقابھم الخواتیم 

يعرفھم أھل الجنة: ھؤالء عتقاء هللا من النار الذين أدخلھم الجنة بغیر عمل عملوه وال خیر قدموه ثم 

فیقولون: ربنا أعطیتنا ما لم تعط أحدا من العالمین فیقول: لكم يقول: أدخلوا الجنة فما رأيتموه فھو لكم 

عندي أفضل من ھذا؟ فیقولون: يا ربنا أي شيء أفضل من ھذا؟ فیقول: رضاي فال أسخط علیكم بعده 

.أبدا"

، خ: الرقاق، م، االيمان. 17-16-3/11حم "حم ق" عن أبي سعید."صحیح"

رون في رؤية الشمس في الظھیرة لیست في سحابة؟ ھل تضارون في رؤية "ھل تضا-7032-2366

القمر لیلة البدر لیس في سحابة؟ فوالذي نفسي بیده ال تضارون في رؤية ربكم عز وجل إال كما تضارون 

في رؤية أحدھما فیلقى العبد فیقول: أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخیل واإلبل وأذرك 

ع؟ فیقول: بلى أي رب فیقول: أفظننت أنك مالقي؟ فیقول: ال فیقول: إني أنساك كما ترأس وترب

نسیتني; ثم يلقى الثاني فیقول له: أي فل؟ ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخیل واإلبل وأذرك 

ترأس وتربع؟ فیقول: بلى أي رب! فیقول: أفظننت أنك مالقي؟ فیقول: ال فیقول: إني أنساك كما 

یتني; ثم يلقى الثالث فیقول له مثل ذلك فیقول: رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصلیت وصمت نس

وتصدقت ويثني بخیر ما استطاع فیقول: ھاھنا إذن ثم يقال: اآلن نبعث شاھدا علیك ويتفكر في نفسه: 

من ذا الذي يشھد علي؟ فیختم على فیه ويقال لفخذه: انطقي فتنطق 



عظامه بعمله وذلك لیعذر من نفسه وذلك المنافق الذي يسخط هللا فخذه ولحمه و- 1181-ص 

.علیه"

.1932مختصر مسلم "م" عن أبي ھريرة."صحیح"

"ھل تمارون في القمر لیلة البدر لیس دونه سحاب؟ ھل تمارون في رؤية الشمس لیس -7033-2367

القیامة فیقول: من كان يعبد شیئا فلیتبعه فیتبع دونھا سحاب؟ فإنكم ترونه كذلك يحشر هللا الناس يوم

من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغیت الطواغیت 

وتبقى ھذه األمة فیھا منافقوھا; فیأتیھم هللا في صورة غیر صورته التي يعرفون فیقول: أنا ربكم فیقولون: 

كاننا حتى يأتینا ربنا فإذا جاءنا عرفناه فیأتیھم هللا في صورته التي يعرفون فیقول: أنا 

ربكم فیقولون: أنت ربنا فیتبعونه; ويضرب الصراط بین ظھراني جھنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته 

یب مثل شوك وال يتكلم يومئذ أحد إال الرسل وكالم الرسل يومئذ: اللھم سلم سلم وفي جھنم كالل

السعدان غیر أنه ال يعلم ما قدر عظمھا إال هللا تخطف الناس بأعمالھم فمنھم من يوبق بعمله ومنھم من 

يخردل ثم ينجوحتى إذا فرغ هللا من القضاء بین العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أھل النار أمر 

ممن يقول ال إله إال هللا فیخرجونھم ويعرفونھم 

بآثار السجود وحرم هللا على النار أن تأكل آثار السجود فیخرجون من النار وقد امتحشوا فیصب علیھم ماء 

الحیاة فینبتون كما تنبت الحبة في حمیل السیل ثم يفرغ هللا من القضاء بین العباد ويبقى رجل بین 

أھل النار دخوال الجنة مقبال بوجھه قبل النار فیقول: يا رب اصرف وجھي عن النار الجنة والنار وھو آخر 

فقد قشبني ريحھا وأحرقني ذكاؤھا فیقول: ھل عسیت إن فعل ذلك بك أن تسأل غیر ذلك فیقول: ال 

وعزتك فیعطي هللا ما يشاء من عھد ومیثاق، 

لجنة ورأى بھجتھا سكت ما شاء هللا أن فیصرف هللا وجھه عن النار فإذا أقبل به على ا- 1182-ص 

يسكت ثم قال: يا رب! قدمني عند باب الجنة فیقول هللا: ألیس قد أعطیت العھد والمیثاق أن ال تسأل 

غیر الذي كنت سألت؟ فیقول: يا رب ال أكون أشقى خلقك فیقول: فما عسیت إن أعطیتك ذلك أن ال 

فیعطى ربه ما شاء من عھد ومیثاق فیقدمه إلى باب تسأل غیره؟ فیقول ال وعزتك ال أسألك غیر ذلك

الجنة فإذا بلغ بابھا فرأى زھرتھا وما فیھا من النضرة والسرور ; فیسكت ما شاء هللا أن يسكت فیقول: يا 

رب أدخلني الجنة فیقول هللا: ويحك يا ابن آدم! ما أغدرك! ألیس قد أعطیت العھد والمیثاق أن ال تسأل 

فیقول: يا رب ال تجعلني أشقى خلقك فیضحك هللا منه ثم يأذن له في دخول الجنة غیر الذي أعطیت؟ 

فیقول: تمن فیتمني حتى إذا انقطعت أمنیته قال هللا تعالى: زد من كذا وكذا أقبل يذكره ربه حتى إذا 

.انتھت به األماني قال هللا عز وجل: لك ذلك ومثله معه"

، خ: 294- 2/293حم بي سعید لكنه قال: وعشرة أمثاله."حم ق" عن أبي ھريرة وأ"صحیح"

: االيمان.86األذان، الرقاق، مختصر مسلم 

."ھل تنصرون إال بضعفائكم؟ بدعوتھم وإخالصھم"- 7034-2368

.1: ن5صحیح الترغیب "حل" عن سعد."صحیح"

."ھل تنصرون وترزقون إال بضعفائكم؟"-7035

.76خ: الجھاد "خ" عن سعد."صحیح"



"ھل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ إني أقول: مالي أنازع القرآن؟!.-7036-2369

.80صفة الصالة "حم ت ن ھـ حب" عن أبي ھريرة."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.2388مضى لفظه برقم 1

"ھل منكم رجل إذ أتى أھله فأغلق علیه بابه وألقى علیه ستره - 2370-7037- 1183-ص 

واستتر بستر هللا؟ قالوا: نعم قال: ثم يجلس بعد ذلك فیقول: فعلت كذا فعلت كذا فسكتوا ثم أقبل على 

؟ فسكتن فجثت فتاة كعاب على إحدى ركبتیھا وتطأولت لرسول هللا 1النساء فقال: ھل منكن من تحدث

وسلم لیراھا ويسمع كالمھا فقالت: يا رسول هللا! إنھم لیحدثون وإنھن لیحدثن فقال: ھل صلى هللا علیه

تدرون ما مثل ذلك؟ إنما مثل ذلك مثل شیطانة لقیت شیطانا في السكة فقضى حاجته والناس ينظرون 

ھر ريحه أال ال إلیه! أال إن طیب الرجال ما ظھر ريحه ولم يظھر لونه أال إن طیب النساء ما ظھر لونه ولم يظ

.يفضین رجل إلى رجل وال امرأة إلى امرأة إال إلى ولد أو والد"

: حم.2011اإلرواء "د" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ھالك أمتي على يدي غلمة من قريش"-7038

.1157الروض النضیر "حم خ" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ھلك المتنطعون"-7039

.7غاية المرام "حم م د" عن ابن مسعود."صحیح"

"ھلك كسرى ثم ال يكون كسرى بعده وقیصر لیھلكن ثم ال يكون قیصر بعده ولیقسمن -7040-2371

.كنوزھما في سبیل هللا"

, 272, 256, 240, 2/233: حم 187-8/186، م 5418المشكاة "م" عن أبي ھريرة."صحیح"

. 2/254. خ 437, 313

."ھال أخذتم إھابھا فدبغتموه فانتفعتم به؟ إنما حرم أكلھا"-7041-2372

.117مختصر مسلم " عن ابن عباس.4"حم م "صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصل تحدثن. والتصويب من "حم، د".1

.- يعني ماعزا-.؟لعله أن يتوب فیتوب هللا علیه"ھال تركتموه "-2373-7042- 1184-ص 

.3565، المشكاة 2322اإلرواء "د ك" عن نعیم بن ھذال."صحیح"

.-يعني السحور-"ھلم إلى الغداء المبارك"-7043-2374

ة.: ابن خزيم1997: المشكاة 1059صحیح الترغیب "حم د ن حب" عن العرباض."صحیح"

."ھلم إلى جھاد ال شوكة فیه: الحج"-7044-2375



.2/106، الترغیب 963اإلرواء "طب" عن الحسین."صحیح"

.-يعني الحسن والحسین-"ھما ريحانتاي من الدنیا"-7045-2376

"حم خ" عن ابن عمر."صحیح"

م القیامة األكثرون إال من قال "ھم األخسرون ورب الكعبة ھم األخسرون ورب الكعبة يو-7046-2377

في عباد هللا ھكذا وھكذا وقلیل ما ھم والذي نفسي بیده ما من رجل يموت يترك غنما أو إبال أو بقرا لم 

يؤد زكاتھا إال جاءته يوم القیامة أعظم ما يكون وأسمنه حتى تطأه بأظالفھا وتنطحه بقرونھا حتى يقضي 

.الھا"بین الناس كلما تقدمت أخراھا عادت أو

"حم ق ت ن ھـ" عن أبي ذر."صحیح"

.-يعني االلتفات-"ھو اختالس يختلسه الشیطان من صالة العبد"-7047-2378

.370، اإلرواء 844صحیح أبي داود "حم خ د ن" عن عائشة."صحیح"

."ھو الطھور ماؤه الحل میتته"-7048-2379

عن أبي ھريرة "حم ھـ حب ك" عن جابر "ھـ" حب ك"4"حم "صحیح"

.9، اإلرواء 480، الصحیحة 76صحیح أبي داود عن ابن الفراسي.- 1185-ص 

7049-2380-.

.1522، اإلرواء 3397المشكاة "حم د ن" عن والد أبي الملیح."صحیح"

.قة وھو منھا لنا ھدية""ھو علیھا صد-7050-2381

.897مختصر مسلم "حم ق د ن" عن أنس "ق" عن عائشة."صحیح"

.-يعني أبا طالب-"ھو في ضحضاح من نار ولوال أنا لكان في الدرك األسفل من النار"-7051-2382

: حم، ع، ابن عساكر.55الصحیحة "ق" عن العباس."صحیح"

.یك فإني لست بملك إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد""ھون عل- 7052-2383

جرير. ابن -: طس1876الصحیحة "ھـ ك" عن أبي مسعود البدري "ك" عن جرير."صحیح"

قیس بن أبي حازم مرسال. - سعد

فصل في المحلى بـ"ال" من ھذا الحرف.- 1186-ص 

رة الحاضر وھجرة البادي فأما البادي فیجیب إذا دعي ويطیع إذا أمر "الھجرة ھجرتان: ھج-7053-2384

.وأما الحاضر فھو أعظمھما بلیة وأعظمھما أجرا"

.1462الصحیحة "ن" عن ابن عمرو."صحیح"

.1"الھدية إلى اإلمام غلول"-7054

.2622اإلرواء "طب" عن ابن عباس."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تكرر ھذا اللفظ في الغنیمة قبل القسمة. وھو يشمل كل من خان في شيء خفیة، ولم يسم سرقة 1

.-ز- ألن لآلخذ شبھة تملك لنصیب منه، ولكن يده مغلولة عنه حتى تتم القسمة



حرف الواو.- 1187-ص 

."والشاة إن رحمتھا يرحمك هللا"-7055

.26، الصحیحة 838الروض النضیر "طب" عن قرة بن إياس ومعقل بن يسار."صحیح"

"والذي نفس محمد بیده إن على األرض من مؤمن إال وأنا أولى الناس به فأيكم ما ترك -7056-2385

.دينا أو ضیاعا فأنا مواله وأيكم ما ترك ماال فإلى العصبة من كان"

: حم.86أحكام الجنائز ص يرة."م" عن أبي ھر"صحیح"

"والذي نفس محمد بیده إني ألرجوأن تكونوا نصف أھل الجنة وذلك أن الجنة ال يدخلھا إال -7057-2386

نفس مسلمة وما أنتم في أھل الشرك إال كالشعرة البیضاء في جلد الثور األسود أو كالشعرة السوداء 

.في جلد الثور األحمر"

"ق" عن ابن مسعود."صحیح"

"والذي نفس محمد بیده لغفار وأسلم ومزينة وجھینة ومن كان من مزينة خیر عند هللا يوم -7058-2387

.القیامة من أسد وطیئ وغطفان"

.7/179م "ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

.سن من ھذا""والذي نفس محمد بیده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أح-7059-2388

"حم ق" عن أنس "حم ق ت ن" عن البراء."صحیح"

"والذي نفس محمد بیده لیأتین على أحدكم يوم وألن يراني ثم ألن - 2389-7060- 1188-ص 

.يراني أحب إلیه من أھله وماله معھم"

.1603، مختصر مسلم 2/313حم "حم م" عن أبي ھريرة."صحیح"

."والذي نفس محمد بیده ما أصبح عند آل محمد صاع حب وال صاع تمر"- 7061-2390

: حم، خ، ت.2404الصحیحة "ھـ" عن أنس."صحیح"

"والذي نفس محمد بیده ما من عبد يؤمن ثم يسدد إال سلك به في الجنة وأرجوأن ال -7062-2391

م مساكن في الجنة ولقد وعدني ربي أن يدخل الجنة يدخلھا أحد حتى تبوءوا أنتم ومن صلح من ذرياتك

.من أمتي سبعین ألفا بغیر حساب"

: الطیالسي، حم، ابن خزيمة، حب.2405الصحیحة "ھـ" عن رفاعة الجھني."صحیح"

"والذي نفس محمد بیده ال يسمع بي أحد من ھذه األمة ال يھودي وال نصراني ثم يموت - 7063-2392

.يؤمن بالذي أرسلت به إال كان من أصحاب النار"ولم 

: ابن منده.157، الصحیحة 20مختصر مسلم "حم م" عن أبي ھريرة."صحیح"

."والذي نفسي بیده إن السقط لیجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته"- 7064-2393

: حم.3/92الترغیب "ھـ" عن معاذ."حسن"

"والذي نفسي بیده إن الشملة التي أصابھا يوم خیبر من المغانم لم تصبھا المقاسم - 7065-2394

.لتشتعل علیه نارا"

"ق د ن" عن أبي ھريرة."صحیح"



أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبھا في اللیلة -يعني الحوض- "والذي نفسي بیده آلنیته-7066-2395

الجنة منالمظلمة المصحیة آنیة 

شرب منھا لیس يظمأ آخر ما علیه يشخب فیه میزابان من الجنة من شرب منه لم - 1189-ص 

.يظمأ عرضه مثل طوله ما بین عمان إلى أيلة ماؤه أشد بیاضا من اللبن وأحلى من العسل"

.1553مختصر مسلم "حم م ت" عن أبي ذر."صحیح"

.ه ألذودن رجاال عن حوضي كما تذاد الغريبة من اإلبل عن الحوض""والذي نفسي بید-7067-2396

: حم، م. ابن أبي عاصم.769السنة "خ" عن أبي ھريرة."صحیح"

"والذي نفسي بیده ألقضین بینكما بكتاب هللا الولیدة والغنم رد علیك وعلى ابنك جلد مائة -7068-2397

.جم واغد يا أنیس على امرأة ھذا فإن اعترفت فارجمھا"وتغريب عام وعلى امرأة ھذا الر

.1464اإلرواء " عن أبي ھريرة وزيد بن خالد الجھني.4"حم ق "صحیح"

"والذي نفسي بیده ألن يأخذ أحدكم حبله فیحتطب على ظھره خیر له من أن يأتي رجال -7069-2398

.فیسأله أعطاه أو منعه"

مالك خ ن" عن أبي ھريرة.""صحیح"

"والذي نفسي بیده لتأمرن بالمعروف ولتنھون عن المنكر أو لیوشكن هللا أن يبعث علیكم -7070-2399

.عقابا من عنده ثم لتدعنه فال يستجیب لكم"

.5140المشكاة "حم ت" عن حذيفة."حسن"

يوم القیامة أخرجكم من بیوتكم الجوع ثم لم "والذي نفسي بیده لتسألن عن ھذا النعیم-7071-2400

.ترجعوا حتى أصابكم ھذا النعیم"

.1306مختصر مسلم "م" عن أبي ھريرة."صحیح"

"والذي نفسي بیده لقد ھممت أن آمر بحطب - 7072-2401

رجال فأحرق فیحطب ثم آمر بالصالة لیؤذن لھا ثم آمر رجال فیؤم الناس ثم أخالف إلى- 1190-ص 

علیھم بیوتھم والذي نفسي بیده لويعلم أحدھم أنه يجد عرقا سمینا أو مرماتین حسنتین لشھد 

.العشاء"

"مالك خ ن" عن أبي ھريرة."صحیح"

والذي نفسي بیده لوكنتم تكونون في بیوتكم على الحالة التي تكونون علیھا عندي "-7073-2402

.م بأجنحتھا ولكن يا حنظلة! ساعة وساعة"لصافحتكم المالئكة وألظلتك

.1948الصحیحة "حم م ت ھـ" عن حنظلة األسدي."صحیح"

"والذي نفسي بیده لولم تذنبوا لذھب هللا بكم ولجاء بقوم يذنبون فیستغفرون هللا فیغفر - 7074-2403

.لھم"

.1950، الصحیحة 1922مختصر مسلم "حم م" عن أبي ھريرة."صحیح"

"والذي نفسي بیده لوال أن رجاال من المؤمنین ال تطیب أنفسھم أن يتخلفوا عني وال أجد -7075-2404



ما أحملھم علیه ما تخلفت عن سرية تغزوفي سبیل هللا والذي نفسي بیده لوددت أني أقتل في سبیل 

.هللا ثم أحیا ثم أقتل ثم أحیا ثم أقتل ثم أحیا ثم أقتل"

"حم ق ن" عن أبي ھريرة. "صحیح"

"والذي نفسي بیده لیأتین على الناس زمان ال يدري القاتل في أي شيء قتل وال يدري -7076-2405

.المقتول في أي شيء قتل"

.2010مختصر مسلم "م" عن أبي ھريرة."صحیح"

ابن مريم حكما مقسطا وإماما عدال فیكسر "والذي نفسي بیده لیوشكن أن ينزل فیكم - 7077-2406

الصلیب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفیض المال حتى ال يقبله أحد وحتى تكون السجدة الواحدة خیرا 

.من الدنیا وما فیھا"

.2457الصحیحة "حم ق ت ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"- 1191-ص 

.ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو لیثنینھما""والذي نفسي بیده لیھلن-7078-2407

.2457، الصحیحة 663مختصر مسلم "حم م" عن أبي ھريرة."صحیح"

"والذي نفسي بیده ما أنزل في التوراة وال في اإلنجیل وال في الزبور وال في الفرقان - 7079-2408

"حم ت" عن أبي ھريرة..ثاني والقرآن العظیم الذي أعطیته"وإنھا لسبع من الم- يعني أم القرآن- مثلھا

: حب، ك.2/216، الترغیب 2142، المشكاة 1310صحیح أبي داود "صحیح"

"والذي نفسي بیده ما من رجل يدعوامرأته إلى فراشه فتأبى علیه إال كان الذي في -7080-2409

.السماء ساخطا علیھا حتى يرضى عنھا"

"م" عن أبي ھريرة."صحیح"

"والذي نفسي بیده ال تدخلون الجنة حتى تؤمنوا وال تؤمنوا حتى تحابوا أوال أدلكم على -7081-2410

.شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السالم بینكم"

. 777اإلرواء "حم م د ت ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

ه ال تذھب الدنیا حتى يمر الرجل على القبر فیتمرغ علیه ويقول: يا "والذي نفسي بید- 7082-2411

.لیتني كنت مكان صاحب ھذا القبر ولیس به الدين إال البالء"

.2008مختصر مسلم "م ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

لرجل عذبة "والذي نفسي بیده ال تقوم الساعة حتى تكلم السباع اإلنس وحتى يكلم ا-7083-2412

سوطه وشراك نعله ويخبره فخذه 

.بما يحدث أھله بعده"- 1192-ص 

.122الصحیحة "حم ت حب ك" عن أبي سعید."صحیح"

."والذي نفسي بیده ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلیه من والده وولده"-7084-2413

"حم خ ن" عن أبي ھريرة."صحیح"

.ي نفسي بیده ال يؤمن عبد حتى يحب ألخیه ما يحب لنفسه من الخیر""والذ-7085-2414



: أبو عوانة.73الصحیحة "حم ن" عن أنس."صحیح"

."والذي نفسي بیده ال يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه"-7086-2415

لسي، حم، خ، ن، ت، : الطیا73، الصحیحة 24مختصر مسلم "م" عن أنس."صحیح"

الدارمي، ھـ.

. ""*"... يا أيھا الناس من آذى عمي فقد آذاني فإنما عم الرجل صنو أبیه"- 7087-2416

. 6147المشكاة "حم ت ك" عن عبدالمطلب بن ربیعة "ك" عن العباس"."صحیح"

أعلم بمن يكلم في سبیله إال جاء "والذي نفسي بیده ال يكلم أحد في سبیل هللا وهللا-7088-2417

.يوم القیامة وجرحه يشخب اللون لون الدم والريح ريح المسك"

"حم ق" عن أبي ھريرة."صحیح"

."وهللا إنك لخیر أرض هللا وأحب أرض هللا إلي ولوال أني أخرجت منك ما خرجت"-7089-2418

. 2725المشكاة "صحیح" "حم ت ھـ حب ك" عن عبدهللا بن عدي بن الحمراء.

ــــــــــــــــــــــــ

وقد ضعف شیخنا "*" أو له 

زھیر.-.6125األلباني ھذا القسم من الحديث، انظر ضعیف الجامع 

.بما أتقي"-2419-7090- 1193-ص 

.586مختصر مسلم "م د" عن عائشة."صحیح"

."وهللا إني ألستغفر هللا وأتوب إلیه في الیوم أكثر من سبعین مرة"-7091

"خ" عن أبي ھريرة. "صحیح"

."وهللا إني ألسمع بكاء الصبي وأنا في الصالة فأخفف مخافة أن تفتن أمه"-7092-2420

خ: أذان."ت" عن أنس."صحیح"

"وهللا ألن يلج أحدكم بیمینه في أھله آثم له عند هللا من أن يعطي كفارته التي افترض هللا - 7093-2421

.علیه"

.2084، اإلرواء 1020مختصر مسلم "حم ق" عن أبي ھريرة."صحیح"

.النعم""وهللا ألن يھدى بھداك واحد خیر لك من حمر -7094

.1: ق371فقه السیرة "د" عن سھل بن سعد."صحیح"

."وهللا ال يلقي هللا حبیبه في النار"-7095

: حم.2407الصحیحة "ك" عن أنس."صحیح"

."وهللا للدنیا أھون على هللا من ھذا علیكم"-7096-2422

"حم م د" عن جابر."صحیح"

7097-2423-

شجرة فنام تحتھا واستیقظ فلم يجد راحلته فأتى شرفا فصعد علیه فلم ير شیئا ثم أتى آخر فأشرف فلم 

ير 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.1511قلت: ومضى لفظھما برقم 1



شیئا فقال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فیه فأكون فیه حتى أموت فذھب فإذ براحلته - 1194-ص 

.

"حم م" عن النعمان بن بشیر."صحیح"

ينطق به يشھد له عینان يبصر بھما ولسان-يعني الحجر- "وهللا لیبعثنه هللا يوم القیامة-7098-2424

.على من استلمه بحق"

، ابن خزيمة، حب.2/122، الترغیب 2578المشكاة "ت" عن ابن عباس."صحیح"

"وهللا لینزلن ابن مريم حكما عادال فلیكسرن الصلیب ولیقتلن الخنزير ولیضعن الجزية -7099-2425

تباغض والتحاسد ولیدعون إلى المال فال يقبله ولتتركن القالص فال يسعى علیھا ولتذھبن الشحناء وال

.أحد"

: حم، اآلجري، ابن منده.2457، الصحیحة 2059مختصر مسلم "م" عن أبي ھريرة."صحیح"

."وهللا ما الدنیا في اآلخرة إال مثل ما يجعل أحدكم أصبعه ھذه في الیم فلینظر بم يرجع"-7100

عن المستورد."حم م ھـ" "صحیح"

."وهللا ال تجدون بعدي أعدل علیكم مني"-7101

- : الطیالسي، حم، ن2406الصحیحة . "حم" عن أبي سعید.1"طب ك" عن أبي برزة"صحیح"

أبي برزة.

."وهللا ال يؤمن وهللا ال يؤمن وهللا ال يؤمن الذي ال يأمن جاره بوائقه"-7102-2426

، ك 336و2/288. حم 4/118، خ 6/385و4/31حم حم خ" عن أبي شريح.""صحیح"

أبي ھريرة.-4/165و1/10

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصل أبو ھريرة، وھو خطأ.1

"وأيم هللا ال أقبل بعد يومي ھذا من أحد ھدية إال أن يكون مھاجرا قرشیا -2427-7103- 1195-ص 

.صاريا أو دوسیا أو ثقفیا"أو أن

.16841الصحیحة "د" عن أبي ھريرة."صحیح"

."وأي داء أدوى من البخل؟"-7104

" عن جابر "ك" عن أبي ھريرة. 2"حم ق"صحیح"

ابن عباس.-كعب بن مالك. طب، طس-جابر. طس، الخرائطي- : خد، طس، خط848الروض النضیر 

.وج على كل ذات نطاق في العیدين""وجب الخر-7105

: الطیالسي، حل، ھق، خط. 2408"صحیح" "حم" عن عمرة بنت رواحة. الصحیحة 

."وجبت أنتم شھداء في األرض"-7106-2428

"ت ھـ حب" عن أنس "حم ھـ حب" عن أبي ھريرة. "صحیح"

ريرة.أبي ھ-أنس الطیالسي، د، ن-: حم، ق، ن، ك45- 44أحكام الجنائز ص 



."وجبت صدقتك ورجعت إلیك حديقتك"-7107-2429

بريدة.-: م، ھـ2409الصحیحة "حم ھـ" عن ابن عمرو."صحیح"

."وددت أني لقیت إخواني الذين آمنوا ولم يروني"-7108

أبي ھريرة.-: مالك، حم، م، ن، ھـ1/93"حم" عن أنس. صحیح الترغیب "صحیح"

.طاياه""وصب المؤمن كفارة لخ-7109

: ابن أبي الدنیا.2410الصحیحة "ك ھب" عن أبي ھريرة."صحیح"

."وضع عن أمتي الخطأ والنسیان وما استكرھوا علیه"-7110

.82اإلرواء "ھق" عن ابن عمر."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.5146رقم "لقد ھممت ..."سبق تخريجه بلفظ: 1

كذا األصل، وكذلك ھو في بعض نسخ "الجامع الصغیر"، منھا نسخة "فیض القدير" خالفا للفیض 2

نحوه: "خ م" بعد "حم" وكل ذلك وھم، فإن الحديث لم يخرجاه، 2/326نفسه، ووقع في "الجامع الكبیر" 

فكان حقه 3/307د نعم رواه "خ" في موضعین من رواية جابر عن أبي بكر موقوفا علیه، وكذلك رواه أحم

.2/544أن يبین أنه موقوف عندھما، وكذلك أخرجه أبو يعلى في "مسنده" 

"وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعین ألفا بال حساب علیھم - 2430-7111- 1196-ص 

.وال عذاب مع كل ألف سبعون ألفا وثالث حثیات من حثیات ربي"

: ابن أبي عاصم.789، 788، السنة 5556المشكاة ."حم ت حب" عن أبي أمامة"صحیح"

."وفد هللا ثالثة: الغازي والحاج والمعتمر"-7112

: ابن خزيمة، حل.2/165، الترغیب 1537المشكاة "ن حب ك" عن أبي ھريرة."صحیح"

. وفروا اللحى وخذوا من الشوارب""-7113

. 4749الضعیفة "طس" عن أبي ھريرة."صحیح"

."وفروا عثانینكم وقصوا سبالكم"-7114

: حم.1245الصحیحة "ھب" عن أمامة."حسن"

"وقت صالة الظھر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت صالة -7115-2431

ت صالة العشاء إلى نصف اللیل العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صالة المغرب ما لم يغب الشفق ووق

األوسط ووقت صالة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصالة 

".فإنھا تطلع بین قرني الشیطان

. 424صحیح أبي داود "حم م د ن" عن ابن عمرو."صحیح"

."وقیت شركم ووقیتم شرھا"-7116-2432

"ق ن" عن ابن مسعود."صحیح"

."وكاء السه العینان فمن نام فلیتوضأ"-7117-2433

.198صحیح أبي داود "د" عن علي."صحیح"

."ولد آدم كلھم تحت لوائي يوم القیامة وأنا أول من يفتح له باب الجنة"-7118

: لوين.2411الصحیحة "ابن عساكر" عن حذيفة."صحیح"



.ولد الرجل من كسبه من أطیب كسبه فكلوا من أموالھم""-7119- 1197-ص 

.2414، الصحیحة 838اإلرواء "د ك" عن عائشة."صحیح"

."ولد الزنا شر الثالثة"-7120

.671الصحیحة "حم د ك ھق" عن أبي ھريرة."صحیح"

.فسمیته باسم أبي إبراھیم""ولد لي اللیلة غالم -7121

"حم ق د" عن أنس."صحیح"

."ولم يفعل ذلك أحدكم؟ فإنه لیست نفس مخلوقة إال هللا خالقھا"-7122-2434

"م د" عن أبي سعید."صحیح"

.1"وما أنا والدنیا وما أنا والرقم"-7123-2435

: حم.2412الصحیحة "د" عن ابن عمر."صحیح"

"وما تعدون الشھادة إال من قتل في سبیل هللا؟ إن شھداءكم إذا لقلیل القتل في سبیل - 7124-2436

شھادة والمجنوب -يعني الھدم-هللا شھادة والبطن شھادة والحرق شھادة والغرق شھادة والمغموم

.شھادة والمرأة تموت بجمع"

.40- 39أحام الجنائز .2"ن" عن عبدهللا بن جبر"صحیح"

."وما يدريك أنھا رقیة؟ قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سھما"-7125-2437

.1556، اإلرواء 1449مختصر مسلم " عن أبي سعید.4"حم ق "صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بإسقاط الواو، "ما أنا"یره، فقد سبق الحديث بلفظ: األصل الرحم، وھو خطأ، وصححته من الزيادة وغ1

. 5555والصواب إثباتھا، والخطأ المشار إلیه ھنا وقع ھناك أيضا، ولكن صححته دون التنبیه علیه. رقم 

األصل جبیر، وكذا في الزيادة، والصواب ما أثبتنا، ثم ھو مجھول، ولم تثبت صحبته، والصواب في 2

ر بن عتیك كما في "التھذيب" وھو رواية النسائي في "الصغرى".الحديث أنه من مسند جاب

"وما يدريك؟ لعل هللا قد اطلع على أھل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد -2438-7126- 1198-ص 

.غفرت لكم"

"حم ق د ت" عن علي "د" عن أبي ھريرة "حم" عن ابن عباس وعن جابر."صحیح"

.ا عقیل من رباع""وھل ترك لن-7127-2439

.692مختصر مسلم "حم ق د ن ھـ" عن أسامة بن زيد."صحیح"

."وھل تلد اإلبل إال النوق"-7128-2440

.4886المشكاة "حم د ت" عن أنس."صحیح"

."ويح عمار تقتله الفئة الباغیة يدعوھم إلى الجنة ويدعونه إلى النار"-7129

.710، الصحیحة 662الروض "حم خ" عن أبي سعید."صحیح"

"ويحك! إن شأن الھجرة لشديد فھل لك من إبل تؤدي صدقتھا؟ فاعمل من وراء البحار فإن - 7130-2441



.هللا لن يترك من عملك شیئا"

.1187مختصر مسلم "حم ق د ن" عن أبي سعید."صحیح"

.كم! ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض""ويح-7131-2442

.48مختصر مسلم "ق" عن ابن عمر."صحیح"

."ويل لألعقاب من النار"-7132

.87صحیح أبي داود "ق د ن ھـ" عن ابن عمرو"حم ق ت ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

.ر""ويل لألعقاب وبطون األقدام من النا-7133

.130، الروض النضیر 1/268صحیح الترغیب "حم ك" عن عبدهللا بن الحارث."صحیح"

."ويل للعراقیب من النار"-2443-7134- 1199-ص 

"م" عن أبي ھريرة "حم ق" عن عائشة "ھـ" عن جابر."صحیح"

."ويل للعرب من شر قد اقترب أفلح من كف يده"-7135

.54041المشكاة "د ك" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ويل للذي يحدث فیكذب لیضحك به القوم ويل له ويل له"-7136

. 4838المشكاة "حم د ت ك" عن معاوية بن حیدة."حسن"

."ويل للمكثرين إال من قال بالمال ھكذا وھكذا"-7137

: حب.339الصحیحة "ھـ" عن أبي سعید."صحیح"

."ويل للنساء من األحمرين: الذھب والمعصفر"-7138

: حب.339الصحیحة "ھب" عن أبي ھريرة."حسن"

."ويلك! أو لست أحق أھل األرض أن يتقي هللا؟"-7139-2444

.923السنة "ق" عن أبي سعید."صحیح"

عنق صاحبك من كان منكم مادحا أخاه ال محالة فلیقل: أحسب فالنا وهللا "ويلك! قطعت -7140-2445

.حسیبه وال أزكي على هللا أحدا أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه"

.1510مختصر مسلم "حم ق د ھـ" عن أبي بكرة."صحیح"

.كن أعدل""ويلك! ومن يعدل إذا لم أعدل! قد خبت وخسرت إن لم أ-7141-2646

السنة: حم، د، ن، ابن أبي عاصم."ق" عن أبي سعید."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومنه يتبین أن الشطر الثاني من الحديث لیس عند "ك"، وأن الشطر األول متفق علیه!!.1

فصل في المحلى بـ"ال" من ھذا الحرف.- 1200-ص 

.وائدة والموءودة في النار""ال-7142

الھیثم بن كلیب. -: حب، طب12المشكاة "د" عن ابن مسعود."صحیح"



."الوائدة والموءودة في النار إال أن تدرك الوائدة اإلسالم فتسلم"- 7143-2447

المصدر نفسه."حم ن" عن سلمة بن يزيد الجعفي."صحیح"

.د شیطان واالثنان شیطانان والثالثة ركب""الواح-7144

.62الصحیحة "ك" عن أبي ھريرة."صحیح"

."الوالد أوسط أبواب الجنة"-7145

.4928، المشكاة 910الصحیحة "حم ت ھـ ك" عن أبي الدرداء."صحیح"

."الوتر بلیل"-7146

.2413الصحیحة "حم ع" عن أبي سعید."صحیح"

"الوتر حق على كل مسلم فمن شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس ومن شاء بثالث - 7147-2448

.ومن شاء أوتر بواحدة فمن غلب فلیومئ إيماء"

: الدارمي، الطحاوي، ابن نصر.1278صحیح أبي داود "د ن ھـ حب ك" عن أبي أيوب."صحیح"

.عة من آخر اللیل""الوتر رك-7148

.418اإلرواء "م د ن" عن ابن عمر "حم طب" عن ابن عباس."صحیح"

."الوزغ فويسق"-7149- 1201-ص 

خ: حج، م: سالم، ھـ: صید.279و 271و 6/87حم "ن حب" عن عائشة."صحیح"

.""الوزن وزن أھل مكة والمكیال مكیال أھل المدينة-7150

.1342، اإلرواء 165الصحیحة "د ن" عن ابن عمر."صحیح"

."الوسیلة درجة عند هللا لیس فوقھا درجة فسلوا هللا أن يؤتیني الوسیلة"-7151

.1عبد هللا بن عمرو2/4م "حم" عن أبي سعید."صحیح"

. "الوضوء شطر اإليمان ، ..."-7152

. 4762الضعیفة "ش" عن حسان بن عطیة مرسال."صحیح"

."الوضوء مما أنضجت النار"-7153-2449

.188صحیح أبي داود "د" عن أبي ھريرة."صحیح"

."الوضوء مما مست النار"-7154

"م" عن زيد بن ثابت."صحیح"

."الوضوء مما مست النار ولو من ثور أقط"-7155

.188صحیح أبي داود "ت" عن أبي ھريرة."حسن"

."الوضوء يكفر ما قبله ثم تصیر الصالة نافلة"-7156

.182صحیح الترغیب "حم" عن أبي أمامة."حسن"

."الوالء لحمة كلحمة النسب ال يباع وال يوھب"-7157

، أحاديث 1668اإلرواء ى. "ك ھق" عن ابن عمر."طب" عن عبدهللا ابن أبي أوف"صحیح"

البیوع. 
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.613قلت: ومضى لفظه برقم 1

."الوالء لمن أعتق"-7158- 1202-ص 

: مالك، حم، ق، د، ن، ھـ، 789، الروض 1308اإلرواء "حم طب" عن ابن عباس."صحیح"

عائشة.-حاوي، ابن الجارود، قط. ھقالط

.وولي النعمة"1"الوالء لمن أعطى الورق-7159

.1308، اإلرواء 789الروض النضیر " عن عائشة.3"ق "صحیح"

. "الولد ثمرة القلب وإنه مجبنة ومبخلة محزنة"-7160

. 4764الضعیفة "ع" عن أبي سعید."صحیح"

."الولد للفراش وللعاھر الحجر"-7161

"ق د ن ھـ" عن عائشة "حم ق ت ن ھـ" عن أبي ھريرة "د" عن عثمان "ن" عن ابن "صحیح"

.2108، اإلرواء 872مختصر مسلم مسعود وابن الزبیر "ھـ" عن عمر وأبي أمامة.

."الولد من كسب الوالد"-7162

.838، اإلرواء 2414الصحیحة "طس" عن ابن عمر."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الورق: الفضة. 1

حرف الالم ألف.- 1203-ص 

."ال آكل وأنا متكئ"-7163

"حم خ د ھـ" عن أبي جحیفة."صحیح"

."ال أجر لمن ال حسبة له"-7164

أبي ذر.-الديلمي2415ال. الصحیحة "ابن المبارك" عن القاسم مرس"حسن"

"ال أحد أغیر من هللا ولذلك حرم الفواحش ما ظھر منھا وما بطن وال أحد أحب إلیه المدح - 7165-2450

.من هللا ولذلك مدح نفسه وال أحد أحب إلیه العذر من هللا من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل"

"حم ق ت" عن ابن مسعود."صحیح"

"*". "ال إخصاء في اإلسالم"-7166

. 482غاية المرام "ھق" عن ابن عباس."صحیح"

"ال أركب األرجوان وال ألبس المعصفر وال ألبس القمیص المكفف بالحرير أال وطیب الرجال -7167-2451

.ريح ال لون له أال وطیب النساء لون ال ريح له"

.4354المشكاة بن حصین."حم د ك" عن عمران "صحیح"

"ال إسعاد في اإلسالم وال عقر وال شغار في اإلسالم وال جلب في اإلسالم وال جنب ومن انتھب -7168



.فلیس منا"

. 2947المشكاة "حم ن حب" عن أنس."صحیح"

ـــــــــــــــــــــ

. زھیر.281المرام" ص ، و "غاية 6184"*" وله تتمة ضعیفة انظر "ضعیف الجامع" 

."ال إسالل وال غلول"-7169- 1204-ص 

.4046المشكاة "طب" عن عمرو بن عوف."حسن"

"ال أعده كاذبا: الرجل يصلح بین الناس يقول القول ال يريد به إال اإلصالح والرجل يقول في -7170-2452

.الحرب والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجھا"

.545الصحیحة "د" عن أم كلثوم بنت عقبة."صحیح"

"ال أعرفن ما مات منكم میت ما كنت بین أظھركم إال آذنتموني به فإن صالتي علیه له -7171-2453

.رحمة"

.880، الجنائز 827اإلرواء "ھـ" عن زيد بن ثابت."صحیح"

كئا على أريكته يأتیه األمر من أمري مما أمرت به أو نھیت عنه فیقول: "ال ألفین أحدكم مت-7172-2454

.ال أدري ما وجدنا في كتاب هللا اتبعناه"

.162المشكاة "حم د ت ھـ حب ك" عن أبي رافع."صحیح"

أغثني "ال ألفین أحدكم يجيء يوم القیامة على رقبته بعیر له رغاء يقول: يا رسول هللا-7173-2455

فأقول: ال أملك لك شیئا قد أبلغتك ; ال ألفین أحدكم يجيء يوم القیامة على رقبته فرس له حمحمة 

فیقول: يا رسول هللا أغثني فأقول: ال أملك لك شیئا قد أبلغتك ; ال ألفین أحدكم يجيء يوم القیامة على 

شیئا قد أبلغتك ; ال ألفین أحدكم يجيء رقبته شاة لھا ثغاء يقول: يا رسول هللا أغثني فأقول: ال أملك لك 

يوم القیامة على رقبته نفس لھا صیاح فیقول: يا رسول هللا أغثني فأقول: ال أملك لك شیئا قد أبلغتك ; ال 

ألفین أحدكم يجيء يوم القیامة على رقبته رقاع تخفق فیقول: يا رسول هللا أغثني فأقول: ال أملك لك 

حدكم يجيء يوم القیامة على رقبته صامت فیقول: يا شیئا قد أبلغتك ; ال ألفین أ

.رسول هللا أغثني فأقول: ال أملك لك شیئا قد أبلغتك"- 1205-ص 

.1213مختصر مسلم "حم ق" عن أبي ھريرة."صحیح"

جعلھا هللا أقواما من أمتي يأتون يوم القیامة بحسنات أمثال جبال تھامة بیضاء فی1"ال ألفین-7174-2456

ھباء منثورا أما إنھم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من اللیل كما تأخذون ولكنھم قوم إذا خلوا بمحارم 

.هللا انتھكوھا"

.3/178الترغیب "ھـ" عن ثوبان."صحیح"

."ال إله إال هللا إن للموت سكرات"-7175-2457

"حم خ" عن عائشة."صحیح"

وحلق -"ال إله إال هللا ويل للعرب من شر قد اقترب فتح الیوم من ردم يأجوج مثل ھذه-7176-2458



.قیل: أنھلك وفینا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث"- بإصبعیه اإلبھام والتي تلیھا

.987، الصحیحة 1987مختصر مسلم "ق ن ھـ" عن زينب بنت جحش."صحیح"

.2"ال أمس أيدي النساء"-7177-2459

"طس" عن عقیلة بنت عبید."صحیح"

."ال أيم هللا ال تصاحبنا راحلة علیھا لعنة"- 7178-2460

.2184اإلرواء "م" عن أبي بردة"صحیح"

."ال إيمان لمن ال أمانة له وال دين لمن ال عھد له"-7179

.1/526، الروض 35، المشكاة 7إيمان ابن أبي شیبة "حم حب" عن أنس."صحیح"

."ال تأتوا الكھان"-7180

: م. 389اإلرواء "طب" عن معاوية بن الحكم."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 5028بیه علیه رقم كما سبق التن"ألعلمن"كذا في األصل تبعا ألصله "الزيادة" وھو وھم، والصواب: 1

.2513، وقد مضى برقم "إني ال أصافح النساء"قلت: ھو في معنى قوله صلى هللا علیه وسلم: 2

."ال بأس بالحیوان واحد باثنین يدا بید"-7181- 1206-ص 

.2416الصحیحة "حم ھـ" عن جابر."صحیح"

.ى خیر من الغنى وطیب النفس من النعیم""ال بأس بالغنى لمن اتقى والصحة لمن اتق-7182

.174الصحیحة "حم ھـ ك" عن يسار بن عبید."صحیح"

."ال بأس بالقمح بالشعیر اثنین بواحد يدا بید"-7183

أحاديث البیوع: د، ن الطحاوي. ھق."طب" عن عبادة."صحیح"

ظالما أو مظلوما إن كان ظالما فلینھه فإنه له نصر وإن كان "ال بأس ولینصر الرجل أخاه-7184-2461

.مظلوما فلینصره"

.1832مختصر مسلم "م" عن جابر."صحیح"

."ال بد من العريف والعريف في النار"-7185

أبو رجل. أبو الشیخ،- : د1417الصحیحة "أبونعیم في المعرفة" عن جعونة بن زياد."حسن"

أنس.-نعیم

."ال بر أن يصام في السفر"-7186

.1048صحیح الترغیب "طب" عن ابن عمرو."صحیح"

."ال تأتي مائة سنة وعلى األرض نفس منفوسة الیوم"-7187

"م" عن أبي سعید."صحیح"

. "ال تأذن امرأة في بیت زوجھا إال بإذنه ..."-7188

. 4771الضعیفة طب" عن ابن عباس.""صحیح"

."ال تؤذن حتى يستبین لك الفجر ھكذا"-7189

.545صحیح أبي داود "د" عن بالل."حسن"



."ال تأذنوا لمن لم يبدأ بالسالم"- 7190-2462

.817الصحیحة "ھب الضیاء" عن جابر."صحیح"

.وا مسلما بشتم كافر""ال تؤذ-7191- 1207-ص 

.4/175الترغیب "ك ھق" عن سعید بن زيد."صحیح"

"ال تؤذي امرأة زوجھا في الدنیا إال قالت زوجته من الحور العین: ال تؤذيه قاتلك هللا فإنما ھو - 7192-2463

.عندك دخیل يوشك أن يفارقك إلینا"

.173حیحة الص"حم ت" عن معاذ."صحیح"

. "ال تأكلوا البصل ..."-7193

.6854و 6853يشھد له الحديث المتقدم "ھـ" عن عقبة بن عامر."صحیح"

."ال تأكلوا بالشمال فإن الشیطان يأكل بالشمال"-7194

: حم، م، ابن عساكر.1236الصحیحة "ھـ" عن جابر."صحیح"

دروا اإلمام إذا كبر فكبروا وإذا قال "وال الضالین: فقولوا: آمین وإذا ركع فاركعوا وإذا قال "ال تبا-7195-2464

. سمع هللا لمن حمده فقولوا: اللھم ربنا ولك الحمد وال ترفعوا قبله"

.275مختصر مسلم "م" عن أبي ھريرة."صحیح"

مھما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني إذا رفعت ومھما "ال تبادروني بركوع وال بسجود فإنه - 7196-2465

.أسبقكم به إذا سجدت تدركوني به إذا رفعت إني قد بدنت"

. 509، اإلرواء 631صحیح أبي داود "حم د ھـ" عن معاوية."صحیح"

.لزوجھا كأنه ينظر إلیھا"1"ال تباشر المرأة المرأة فتنعتھا-7197

م خ د ت" عن ابن مسعود."ح"حسن"

من الطعام بالصبرة من 2"ال تباع الصبرة- 7198-2466

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.1/380أي تصفھا، وھو رواية ألحمد 1

بالضم ما جمع من الطعام بال كیل ووزن.2

.الطعام وال الصبرة من الطعام بالكیل المسمى من الطعام"- 1208-ص 

أحاديث البیوع."ن" عن جابر.حیح""ص

."ال تباغضوا وال تدابروا وال تنافسوا وكونوا عباد هللا إخوانا"-7199

.404غاية المرام "م" عن أبي ھريرة."صحیح"

ما أمركم هللا وال "ال تباغضوا وال تقاطعوا وال تدابروا وال تحاسدوا وكونوا عباد هللا إخوانا ك-7200-2467

.يحل لمسلم أن يھجر أخاه فوق ثالثة أيام"

.1800، مختصر مسلم 404غاية المرام "حم ق د" عن أنس."صحیح"



."ال تبتاعوا التمر حتى يبدو صالحه وال تبتاعوا التمر بالتمر"- 7201-2468

أحاديث البیوع."م" عن أبي ھريرة "ق ن" عن ابن عمر."صحیح"

."ال تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صالحھا وتذھب عنھا اآلفة"-7202-2469

أحادبث البوع."م" عن ابن عمر."صحیح"

."ال تبتاعوا الذھب بالذھب إال مثال بمثل وال زيادة بینھما وال نظرة"-7203-2470

البیوع.أحاديث"ھـ" عن عبادة بن الصامت."صحیح"

."ال تبدءوا الیھود وال النصارى بالسالم وإذا لقیتم أحدھم في طريق فاضطروه إلى أضیقه"-7204

: خد، 1271، اإلرواء 704، الصحیحة 1432مختصر "حم م د ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

الطحاوي، ھق.

."ال تبع طعاما حتى تشتريه وتستوفیه"- 7205-2471

أحاديث البیوع.حم ن" عن حكیم بن حزام."صحیح"- 1209-ص 

."ال تبع ما لیس عندك"-7206-2472

. 2867المشكاة " عن حكیم بن حزام.4"حم "صحیح"

."ال تبقین في رقبة بعیر قالدة من وتر إال قطعت"-7207-2473

"ق د" عن أبي بشیر."صحیح"

"."ال تبكیه ما زالت المالئكة تحفه بأجنحتھا حتى رفعتموه-7208-2474

.20أحكام الجنائز "ن" عن جابر."صحیح"

."ال تبیعوا الدينار بالدينارين وال الدرھم بالدرھمین"- 7209-2475

.951مختصر مسلم "م" عن عثمان."صحیح"

إال سواء بسواء والفضة بالفضة إال سواء بسواء وبیعوا الذھب "ال تبیعوا الذھب بالذھب-7210-2476

.بالفضة والفضة بالذھب كیف شئتم"

أحاديث البیوع: حم، م، ن."خ" عن أبي بكرة."صحیح"

"ال تبیعوا الذھب بالذھب إال مثال بمثل وال تشفوا بعضھا على بعض وال تبیعوا الورق بالورق -7211-2477

.مثال بمثل وال تشفوا بعضھا على بعض وال تبیعوا منھا غائبا بناجز"إال 

.1339أحاديث البیوع، اإلرواء "حم ق ت ن" عن أبي سعید."صحیح"

."ال تبیعوا الذھب بالذھب إال وزنا بوزن"-7212-2478

طحاوي، ھق.أحاديث البیوع: حم، ال"م د" عن فضالة بن عبید."صحیح"

"ال تبیعوا الذھب بالذھب وال الورق بالورق، - 7213-2479

.إال وزنا بوزن مثال بمثل سواء بسواء"- 1210-ص 

: الطیالسي، الطحاوي.1339أحاديث البیوع، اإلرواء "حم م" عن أبي سعید."صحیح"

."ال تتخذوا الضیعة فترغبوا في الدنیا"-7214



.12الصحیحة "حم ت ك" عن ابن مسعود."صحیح"

."ال تتخذوا المساجد طرقا إال لذكر أو صالة"-7215

.1001الصحیحة "طب" عن ابن عمر."حسن"

."ال تتخذوا بیوتكم قبورا"-7216-2480

.1: حم، ق212أحكام الجنائز "ھـ" عن ابن عمر."صحیح"

.بیوتكم قبورا صلوا فیھا""ال تتخذوا -7217

أبي ھريرة.-: ابن نصر. حب2418الصحیحة "حم" عن زيد بن خالد."صحیح"

."ال تتخذوا شیئا فیه الروح غرضا"-7218

، مختصر البخاري: خ، تخ.382غاية المرام "م ن ھـ" عن ابن عباس."صحیح"

.ا من سنن األولین حتى تأتیه""ال تترك ھذه األمة شیئ-7219

.5063يشھد له الحديث المتقدم "طس" عن المستورد."صحیح"

."ال تتركوا النار في بیوتكم حین تنامون"-7220

"حم ق د ت ھـ" عن ابن عمر."صحیح"

."ال تتمنوا الموت"-7221

، ق: الدعوات.112-5/109حم "ھـ" عن خباب."صحیح"

."ال تتمنوا لقاء العدو وإذا لقیتموھم فاصبروا"-7222

"ق" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ال تجادلوا في القرآن فإن جداال فیه كفر"-7223

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.1520مضى لفظھم برقم 1

. 2419الصحیحة عمرو."الطیالسي ھب" عن ابن "صحیح"- 1211-ص 

."ال تجزئ صالة الرجل حتى يقیم ظھره في الركوع والسجود"- 7224-2481

.806، صحیح أبي داود 878المشكاة "د ت" عن أبي مسعود."صحیح"

."ال تجزئ صالة ال يقیم الرجل فیھا صلبه في الركوع والسجود"-7225

المصدران السابقان.ن أبي مسعود."حم ن ھـ" ع"صحیح"

."ال تجعلوا بیوتكم قبورا وال تجعلوا قبري عیدا وصلوا علي فإن صالتكم تبلغني حیث كنتم"-7226-2482

.20، فضل الصالة 96تحذير الساجد "د" عن أبي ھريرة."صحیح"

.ر من البیت الذي يقرأ فیه سورة البقرة""ال تجعلوا بیوتكم مقابر إن الشیطان ينف-7227-2483

.212أحكام الجنائز ص "حم م ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ال تجلسوا بین رجلین إال بإذنھما"-7228

.4704المشكاة "د" عن ابن عمر."حسن"

."ال تجلسوا على القبور وال تصلوا إلیھا"-7229

.210- 209، أحكام الجنائز ص 499مختصر مسلم " عن أبي مرثد.3حم م ""صحیح"

."ال تجمعن كذبا وجوعا"- 7230-2484



.17آداب الزفاف "حم ھـ" عن أسماء بنت عمیس."حسن"

."ال تجمعوا بین اسمي وكنیتي"-7231

.4769المشكاة عبدالرحمن بن أبي عمرة.1"حم" عن "عم""صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سقطت من "الجامع الصغیر" والصواب إثباته كما وقع في "الكبیر"، انظر التخريج المذكور أعاله.1

."ال تجمعوا بین الرطب والبسر وبین الزبیب والتمر نبیذا"-2485-7232- 1212-ص 

."حم ق" عن جابر"صحیح"

."ال تجني أم على ولد"-7233

.2303: اإلرواء 989الصحیحة "ن ھـ" عن طارق المحاربي."صحیح"

."ال تجني نفس على أخرى"-7234

.988، الصحیحة 2303اإلرواء "ن ھـ" عن أسامة بن شريك."صحیح"

."ال تجوز شھادة بدوي على صاحب قرية"-7235

. 3783، المشكاة 2674اإلرواء "د ھـ ك" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ال تجوز شھادة خائن وال خائنة وال زان وال زانیة وال ذي غمر على أخیه في اإلسالم"- 7236-2486

.3382، المشكاة 2669اإلرواء "د ھـ" عن ابن عمرو."حسن"

.وال ذي الحنة""ال تجوز شھادة ذي الظنة -7237

.2674اإلرواء "ك ھق" عن أبي ھريرة."حسن"

."ال تجوز المرأة ھبة في مالھا إال بإذن زوجھا إذا ملك زوجھا عصمتھا"-7238-2487

عبادة. - : حم932صحیح الترغیب "حم ن ھـ" عن ابن عمرو"ھـ" عن كعب بن مالك."صحیح"

.مجاھد مرسال-حم

."ال تحدوا النظر إلى المجذومین"-7239

.1064الصحیحة "الطیالسي ھق" عن ابن عباس."صحیح"

."ال تحرم اإلمالجة وال اإلمالجتان"-7240-2488

.878، مختصر مسلم 2149اإلرواء "حم م ن ھـ" عن أم الفضل."صحیح"

.وال المصتان""ال تحرم المصة-7241- 1213-ص 

.2148اإلرواء " عن عائشة "ن حب" عن الزبیر.4"حم م "صحیح"

ال تحاسدوا وال تناجشوا وال تباغضوا وال تدابروا وال يبع بعضكم على بیع بعض وكونوا عباد "-7242-2489

بحسب امرئ من - لى صدرهوأشار إ-هللا إخوانا المسلم أخوالمسلم وال يخذله وال يحقره التقوى ھاھنا

.الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه"

.1: ت2450اإلرواء "حم م" عن أبي ھريرة."صحیح"



."ال تحروا بصالتكم طلوع الشمس وال غروبھا فإنھا تطلع بقرني شیطان"-7243-2490

. 479، اإلرواء 210مختصر مسلم عمر "ن" عن عائشة."ق" عن ابن "صحیح"

"ال تحسبن أنا ذبحنا الشاة من أجلك لنا غنم مائة ال نريد أن نزيد علیھا فإذا ولد الراعي بھمة -7244

.ذبحنا مكانھا شاة"

: حم.131و 130صحیح أبي داود "د حب" عن لقیط بن صبرة."صحیح"

."ال تحقرن من المعروف شیئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق"-7245-2491

.1782مختصر "حم م ت" عن أبي ذر."صحیح"

."ال تحلفوا بآبائكم"-7246-2492

.1011مختصر مسلم "خ ن" عن ابن عمر."صحیح"

7247-2493-

.فلیس من هللا"

.2698اإلرواء "ھـ" عن ابن عمر."صحیح"
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.6706"المسلم أخو المسلم ..."ومضى لفظه في:1

."ال تحلفوا بآبائكم وال بالطواغیت"-7248- 1214-ص 

.1012مختصر "حم ن ھـ" عن عبدالرحمن بن سمرة."صحیح"

7249-2495-".

.2698، اإلرواء 3418المشكاة "د ن" عن أبي ھريرة."صحیح"

دقة لغني إال لخمسة: لغاز في سبیل هللا أو لعامل علیھا أو لغارم أو لرجل "ال تحل الص-7250-2496

.اشتراھا بماله أو لرجل كان له جار مسكین فتصدق على المسكین فأھداھا المسكین للغني"

-: ابن خزيمة، ابن الجارود، ھق. مالك870اإلرواء "حم د ھـ ك" عن أبي سعید."صحیح"

ر مرسال.عطاء بن يسا

"ال تحل الصدقة لغني وال لذي مرة سوي".-7251-2497

.877اإلرواء "حم د ت ك" عن ابن عمر "حم ن ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

"ال تحل النھبى وال كل ذي ناب من السباع وال تحل المجثمة".- 7252-2498

أبي الدرداء. -: الدارمي، ھق، حم2391یحة الصح"حم ن" عن أبي ثعلبة."صحیح"

.ال تحل لألول حتى يجامعھا اآلخر""- 7253-2499

.1887اإلرواء "ن" عن ابن عمر."صحیح"

"ال تختصوا لیلة الجمعة بقیام من بین اللیالي وال تختصوا يوم الجمعة بصیام من بین األيام -7254-2500

.صومه أحدكم"إال أن يكون في صوم ي

ابن سیرين -: ابن سعد980، الصحسحة 626مختصر مسلم "م" عن أبي ھريرة."صحیح"

مرسال.

"ال تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا، - 7255-2501



.فھلكوا"- 1215-ص 

"خ" عن ابن مسعود."صحیح"

."ال تختلفوا فتختلف قلوبكم"-7256-2502

.670صحیح أبي داود "حم د" عن البراء."صحیح"

"ال تخیروا بین األنبیاء فإن الناس يصعقون يوم القیامة فأكون أول من تنشق عنه األرض فإذا -7257-2503

.موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فال أدري كان فیمن صعق أم حوسب بصعقته األولى؟"

.61، مختصر العلو 553/1و 128شرح الطحاوية سعید."حم ق" عن أبي "صحیح"

"ال تخیروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القیامة فأصعق معھم فأكون أول من -7258-2504

يفیق فإذا موسى باطش بجانب العرش فال أدري أكان فیمن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى 

.هللا؟"

.126شرح الطحاوية " عن أبي ھريرة."حم ق د ھـ"صحیح"

."ال تخیفوا أنفسكم بالدين"-7259

: حم، خد، ع، طب.2420الصحیحة "ھق" عن عقبة بن عامر."حسن"

."ال تدخل المالئكة بیتا فیه تماثیل أو تصاوير"-7260-2505

.1364مختصر مسلم "م" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ال تدخل المالئكة بیتا فیه صورة إال رقم في ثوب"-7261-2506

.135و 118غاية المرام "حم ق د ن" عن أبي طلحة."صحیح"

."ال تدخل المالئكة بیتا فیه كلب وال صورة"-7262

.135و 118غاية المرام "حم ق ت ن ھـ" عن أبي طلحة."صحیح"

"ال تدخلوا على ھؤالء المعذبین إال أن تكونوا باكین فإن لم تكونوا باكین فال تدخلوا علیھم ال -7263-2507

.يصیبكم ما أصابھم"

.19، الصحیحة 441فقه السیرة "حم ق" عن ابن عمر."صحیح"- 1216-ص 

."ال تدع تمثاال إال طمسته وال قبرا مشرفا إال سويته"-7264-2508

: الطیالسي، حم، د، ت، 207، أحكام الجنائز 488مختصر مسلم "م ن" عن علي."صحیح"

طص، ك، ھق.

"ال تدعوا بالموت وال تتمنوه فمن كان داعیا ال بد فلیقل: اللھم أحیني ما كانت الحیاة خیرا - 7265-2509

.لي وتوفني إذا كانت الوفاة خیرا لي"

. 1:ق، ھق4أحكام الجنائز عن أنس."ن" "صحیح"

."ال تدعوا على أنفسكم إال بخیر فإن المالئكة يؤمنون على ما تقولون"-7266-2510

: ھق.12أحكام الجنائز "حم م د" عن أم سلمة."صحیح"

وال تدعوا على "ال تدعوا على أنفسكم وال تدعوا على أوالدكم وال تدعوا على خدمكم-7267-2511

.فیھا عطاء فیستجاب لكم"2أموالكم ال توافقوا من هللا ساعة يسأل



.2411، حب 1537مختصر مسلم "د" عن جابر."صحیح"

."ال تدفنوا موتاكم باللیل إال أن تضطروا"-7268

رود.: حم، م، د، ابن الجا58أحكام الجنائز "ھـ" عن جابر."صحیح"

."ال تديموا النظر إلى المجذومین"-7269

: تخ، ابن أبي شیبة، الضیاء.1064الصحیحة "حم ھـ" عن ابن عباس."صحیح"

."ال تذبحن ذات در"-7270
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.7611رقم "ال يتمنین أحدكم الموت ..."قلت: ويأتي حديثھم بلفظ: 1

األصل "نیل" وھو خطأ.2

أبي - : ك. حم في "الزھد"1631الصحیحة "ت" عن أبي ھريرة."صحیح"- 1217-ص 

سلمة.

."ال تذكروا ھلكاكم إال بخیر"-7271

.1/437الروض النضیر "ن" عن عائشة."صحیح"

."ال تذھب الدنیا حتى تصیر للكع بن لكع"-7272

.5365المشكاة "حم" عن أبي ھريرة.""صحیح

."ال تذھب األيام واللیالي حتى تشرب طائفة من أمتي الخمر يسمونھا بغیر اسمھا"-7273-2512

: حل.91الصحیحة " عن أبي أمامة.1"ھـ"صحیح"

.ھجاه""ال تذھب األيام واللیالي حتى يملك رجل يقال له الج-7274-2513

.2019مختصر مسلم "م" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ال تذھب الدنیا وال تنقضي حتى يملك رجل من أھل بیتي يواطئ اسمه اسمي"-7275-2514

: حب، ك.5452، المشكاة 16تخريج الفضائل ص "حم د ت" عن ابن مسعود."صحیح"

.يضرب بعضكم رقاب بعض""ال ترجعوا بعدي كفارا-7276

"حم ق ن ھـ" عن جرير "حم خ د ن ھـ" عن ابن عمر "خ ن" عن أبي بكرة "خ ت" عن ابن "الصحیح"

.40، نقد الكتاني ص 75، إيمان أبي عبید 797الروض النضیر عباس.

رة أبیه وال بجريرة "ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وال يؤخذ الرجل بجري-7277-2515

.أخیه"

.1974الصحیحة "ن" عن ابن عمر."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصل "د" وھو خطأ.1



"ال ترسلوا فواشیكم وصبیانكم إذا غابت الشمس حتى تذھب فحمة -2516-7278- 1218-ص 

.مس حتى تذھب فحمة العشاء"العشاء فإن الشیاطین تبعث إذا غابت الش

.39إرواء الغلیل "حم م د" عن جابر."صحیح"

."ال ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبیه فھو كفر"-7279-2517

"ق" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ال ترفعوا أبصاركم إلى السماء في الصالة أن تلتمع"-7280-2518

.549صحیح الترغیب " عن ابن عمر."ھـ طب"صحیح"

."ال ترقبوا أموالكم فمن أرقب شیئا فھو لمن أرقبه"- 7281-2519

.1609اإلرواء "ن" عن ابن عباس."صحیح"

."ال ترقبوا وال تعمروا فمن أعمر شیئا أو أرقبه فھو للوارث إذا مات"- 7282-2520

.1609اإلرواء جابر."د ن حب" عن "صحیح"

."ال تركبوا الخز وال النمار"-7283

. 4357المشكاة "د" عن معاوية."صحیح"

. "ال تزال أمتي بخیر ما عجلوا اإلفطار ..."-7284

. 917اإلرواء "حم" عن أبي ذر."صحیح"

.المغرب إلى اشتباك النجوم""ال تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا-7285

اإلرواء "حم د ك" عن أبي أيوب وعقبة بن عامر. "ھـ" عن العباس."صحیح"- 1219-ص 

.444، صحیح أبي داود 609، المشكاة 365، الروض النضیر 917

فینزوي "ال تزال جھنم يلقى فیھا وتقول: "ھل من مزيد حتى يضع فیھا رب العزة قدمه -7286-2521

بعضھا إلى بعض وتقول: قط قط وعزتك وكرمك وال يزال في الجنة فضل حتى ينشئ هللا لھا خلقا آخر 

. فیسكنھم في فضول الجنة"

.534- 531السنة "حم ق ت" عن أنس."صحیح"

."ال تزال طائفة من أمتي ظاھرين على الحق حتى تقوم الساعة"-7287

: الطیالسي، الدارمي.1956و 270الصحیحة ن عمر."ك" ع"صحیح"

."ال تزال طائفة من أمتي ظاھرين حتى يأتیھم أمر هللا وھم ظاھرون"-7288

: حم.1955الصحیحة "ق" عن المغیرة."صحیح"

ر هللا "ال تزال طائفة من أمتي ظاھرين على الحق ال يضرھم من خذلھم حتى يأتي أم- 7289-2522

.وھم كذلك"

: حم، د، ك.1957، الصحیحة 1095مختصر مسلم "م ت ھـ" عن ثوبان."صحیح"

"ال تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر هللا ال يضرھم من خذلھم وال من خالفھم حتى يأتي - 7290-2523

.أمر هللا وھم ظاھرون على الناس"

"حم ق" عن معاوية."صحیح"

."ال تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر هللا ال يضرھا من خالفھا"-7291



.1962الصحیحة "ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

"ال تزال طائفة من أمتي منصورين ال يضرھم - 7292-2524

.خذالن من خذلھم حتى تقوم الساعة"- 1220-ص 

المصدر نفسه.س."ھـ حب" عن قرة بن أيا"صحیح"

"ال تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاھرين إلى يوم القیامة فینزل عیسى بن -7293-2525

".مريم فیقول أمیرھم: تعال صل لنا فیقول: ال إن بعضكم على بعض أمیر تكرمة هللا لھذه األمة

: تخ.1960حیحة ، الص2061مختصر مسلم "حم م" عن جابر."صحیح"

"ال تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاھرين على من نأوأھم حتى يقاتل آخرھم -7294-2526

.المسیح الدجال"

.1959، الصحیحة 3819المشكاة "حم د ك" عن عمران بن حصین."صحیح"

لفھم حتى تأتیھم الساعة وھم "ال تزال عصابة من أمتي يقاتلون على الحق ال يضرھم من خا-7295

.على ذلك"

.1108الصحیحة "م" عن عقبة بن عامر."صحیح"

"ال تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر هللا قاھرين لعدوھم ال يضرھم من خالفھم -7296-2527

.حتى تأتیھم الساعة وھم على ذلك"

: ك.1108، الصحیحة 1096مختصر مسلم "م" عن عقبة بن عامر."صحیح"

.ال تزكوا أنفسكم هللا أعلم بأھل البر منكم سموھا زينب""-7297-2528

.210، الصحیحة 1407مختصر مسلم "م د" عن زينب بنت أبي سلمة."صحیح"

. "ال تزوج المرأة المرأة وال تزوج المرأة نفسھا ..."-7298-2529

.1841اإلرواء "ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

"ال تزول قدما ابن آدم يوم القیامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فیم -7299-2530

أفناه؟ وعن شبابه فیم أباله؟ وعن ماله من 

.أين اكتسبه؟ وفیم أنفقه؟ وماذا عمل فیما علم؟"- 1221-ص 

.946الصحیحة "ت" عن ابن مسعود."حسن"

"ال تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فیم أفناه وعن علمه ما فعل فیه وعن - 7300-2531

.ماله من أين اكتسبه وفیم أنفقه وعن جسمه فیم أباله"

.946، الصحیحة 3-1اقتضاء العلم "ت" عن أبي برزة."صحیح"

.ال مع ذي محرم وال يدخل علیھا رجل إال ومعھا محرم""ال تسافر المرأة إ-7301

.995اإلرواء "حم ق" عن ابن عباس."صحیح"

.إال ومعھا محرم يحرم علیھا"1"ال تسافر المرأة بريدا-7302

: ابن خزيمة، ابن عساكر.2421الصحیحة "د ك" عن أبي ھريرة."صحیح"



.لمرأة ثالثة أيام إال مع ذي محرم""ال تسافر ا-7303

"حم ق د" عن ابن عمر."صحیح"

"ال تسافر المرأة مسیرة يومین إال ومعھا زوجھا أو ذو محرم منھا وال صوم في يومین: الفطر - 7304-2533

.واألضحى"

"خ" عن أبي سعید."صحیح"

.اله العدو""ال تسافروا بالقرآن فإني ال آمن أن ين- 7305-2533

.1300، 2558اإلرواء "م" عن ابن عمر."صحیح"

."ال تسأل المرأة طالق أختھا لتستفرغ صحفتھا ولتنكح فإن لھا ما قدر لھا"-7306-2534

"خ د" عن أبي ھريرة."صحیح"

"ال تسأل الناس شیئا وال سوطك وإن سقط منك حتى-7307

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال ابن خزيمة: "ھو اثنا عشر میال بالھاشمي".1

.تنزل إلیه فتأخذه"- 1222-ص 

.804، صحیح الترغیب 1858المشكاة "حم" عن أبي ذر."صحیح"

."ال تسألوني عن شيء إلى يوم القیامة إال حدثتكم"- 7308-2535

"حم ق" عن أنس."صحیح"

"ال تسبن أحدا وال تحقرن من المعروف شیئا ولو أن تكلم أخاك وأنت منبسط إلیه وجھك إن -7309-2536

ذلك من المعروف وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبیت فإلى الكعبین وإياك وإسبال اإلزار فإنه من 

یره بما تعلم فیه فإنما وبال المخیلة وإن هللا ال يحب المخیلة وإن امرؤ شتمك وعیرك بما يعلم فیك فال تع

.ذلك علیه"

.1352و 1109الصحیحة "د" عن جابر بن سلیم."صحیح"

ال تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بیده لوأن أحدكم أنفق مثل أحد ذھبا ما بلغ مد أحدھم "-7310-2537

.وال نصیفه"

، السنة 1746مختصر مسلم ريرة."حم ق د ت" عن أبي سعید "م ھـ" عن أبي ھ"صحیح"

أبي سعید.-: الطیالسي، ابن أبي عاصم988

."ال تسبوا األموات فإنھم قد أفضوا إلى ما قدموا"-7311

.2397، الصحیحة 1/437الروض النضیر "حم خ ن" عن عائشة."صحیح"

" عن المغیرة."حم ت."ال تسبوا األموات فتؤذوا األحیاء"-7312

.4/175: حب، الترغیب 2379، الصحیحة 357الروض "صحیح"

."ال تسبوا الدھر فإن هللا ھو الدھر"-7313

.1814مختصر مسلم "م" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ال تسبوا الديك فإنه يوقظ للصالة"-7314

.4136كاة المش"د" عن زيد بن خالد."صحیح"



"ال تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرھون فقولوا: اللھم إنا نسألك من خیر -2538-7315- 1223-ص 

.ھذا الريح وخیر ما فیھا وخیر ما أمرت به ونعوذ بك من شر ھذا الريح وشر ما فیھا وشر ما أمرت به"

: حم، خد، الطحاوي.1518المشكاة "ت" عن أبي."صحیح"

"ال تسبوا الريح فإنھا من روح هللا تعالى تأتي بالرحمة والعذاب ولكن سلوا هللا من خیرھا وتعوذوا -7316

.

.1516، المشكاة 153الكلم الطیب "حم ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

ر ما فیھا وخیر ما أرسلت به وتعوذوا "ال تسبوا الريح فإنھا من روح هللا وسلوا هللا خیرھا وخی-7317-2539

.

.1518المشكاة "ن ك" عن أبي."صحیح"

7318-.

: تمام، الديلمي.2422الصحیحة "المخلص" عن أبي ھريرة."صحیح"

.تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم""ال-7319

: طس، الروياني، ابن عساكر. أبو بكر بن 2423الصحیحة "حم" عن سھل بن سعد."صحیح"

وھب بن منبه مرسال.-ابن عباس. ابن عساكر-خالد، طب، طس، خط، ابن عساكر

."ال تسبوا ورقة بن نوفل فإني قد رأيت له جنة أو جنتین"-7320

.405الصحیحة "ك" عن عائشة.ح""صحی

."ال تسبي الحمى فإنھا تذھب خطايا بني آدم كما يذھب الكیر خبث الحديد"-7321

: خد، ابن سعد.1215، الصحیحة 1469مختصر مسلم "م" عن جابر."صحیح"

"ال تسبي الحمى فإنھا تنفي الذنوب كما تنفي - 7322-2540

.النار خبث الحديد"- 1224-ص 

.2215الصحیحة "ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

"ال تستبطئوا الرزق فإنه لم يكن عبد لیموت حتى يبلغه آخر رزق ھوله فاتقوا هللا وأجملوا في -7323

.الطلب أخذ الحالل وترك الحرام"

.3/7الترغیب "ك ھق" عن جابر."صحیح"

."ال تستقبلوا السوق وال تحفلوا وال ينفق بعضكم لبعض"-7324

أحاديث البیوع: ھق، الضیاء."حم ت" عن ابن عباس."حسن"

."ال تستنجوا بالروث وال بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن"-7325-2542

: م.46اإلرواء "ت" عن ابن مسعود."صحیح"

.تسكن الكفور فإن ساكن الكفور كساكن القبور""ال-7326

.4783الضعیفة "خد ھب" عن ثوبان."حسن"

. "ال تسلموا تسلیم الیھود والنصارى فإن تسلیمھم إشارة بالكفوف ..."- 7327-2543

. 1783الصحیحة "ھب" عن جابر."حسن"



.ال أفلح وال يسارا وال نجیحا يقال: أثم ھو فیقال ال""ال تسم غالمك رباحا و-7328-2544

: م.1177اإلرواء "د ت" عن سمرة."صحیح"

."ال تسم غالمك رباحا وال يسارا وال أفلح وال نافعا"-7329

المصدر نفسه."د م" عن سمرة."صحیح"

.لوا خیبة الدھر فإن هللا ھو الدھر""ال تسموا العنب الكرم وال تقو-7330- 1225-ص 

. 524- 2/523الروض "ق" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ال تشتره وال تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرھم فإن العائد في صدقته كالعائد في قیئه"-7331-2545

"حم ق د ن" عن عمر."صحیح"

.ساجد: المسجد الحرام ومسجدي ھذا والمسجد األقصى""ال تشد الرحال إال إلى ثالثة م-7332

"حم ق د ن ھـ" عن أبي ھريرة "حم ق ت ھـ" عن أبي سعید "ھـ" عن ابن "صحیح"

. 789، مختصر مسلم 790، 773، اإلرواء 713، الروض 225- 224أحكام الجنائز ص عمرو.

."ال تشرب مسكرا فإني حرمت كل مسكر"-7333-2546

.2424الصحیحة "ن" عن أبي موسى."صحیح"

."ال تشربوا الخمر فإنھا مفتاح كل شر"-7334

.722، الصحیحة 2026اإلرواء "ھـ" عن أبي الدرداء."صحیح"

اج فإنه "ال تشربوا في آنیة الذھب والفضة وال تأكلوا في صحافھا وال تلبسوا الحرير وال الديب-7335-2547

.لھم في الدنیا وھو لكم في اآلخرة"

.32، اإلرواء 1288مختصر مسلم " عن حذيفة.4"حم ق "صحیح"

"ال تشربوا في الدباء وال في المزفت وال في النقیر وانتبذوا في األسقیة فإن اشتد في - 7336-2548

.الكوبة وكل مسكر حرام"األسقیة فصبوا علیه الماء إن هللا حرم الخمر والمیسر و

.2425، الصحیحة 4503المشكاة "حم" عن ابن عباس."صحیح"

."ال تشربوا في النقیر وال في الدباء وال في الحنتمة وعلیكم بالموكأ"- 2549-7337- 1226-ص 

المصدر نفسه: حم."م" عن أبي سعید."صحیح"

في نقیر وال مزفت وال دباء وال حنتم واشربوا في الجلد الموكأ علیه فإن اشتد "ال تشربوا-7338-2550

.فاكسروه بالماء فإن أعیاكم فأھريقوه"

"د" عن رجل من وفد عبدالقیس. المصدر نفسه. "صحیح"

دا -7339-2551

.فقد برئت منه الذمة وال تشرب الخمر فإنھا مفتاح كل شر"

.2026، اإلرواء 566صحیح الترغیب "ھـ" عن أبي الدرداء."صحیح"

."ال تشمن وال تستوشمن"-7340

"خ ن" عن أبي ھريرة."صحیح"



."ال تصاحب إال مؤمنا وال يأكل طعامك إال تقي"-7341

.5018المشكاة "حم د ت حب ك" عن أبي سعید."حسن"

."ال تصحب المالئكة رفقة فیھا جرس"-7342-2552

: الدارمي، حب.1873الصحیحة "حم د" عن أم حبیبة."صحیح"

."ال تصحب المالئكة رفقة فیھا جلجل"-7343-2553

: حم.1873الصحیحة "ن" عن ابن عمر."صحیح"

."ال تصحب المالئكة رفقة فیھا كلب وال جرس"-7344

: الدارمي.1873، الصحیحة 1390مختصر مسلم "حم م د ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ال تصحب المالئكة رفقة فیھا جلد نمر"-7345

.3924المشكاة "د" عن أبي ھريرة."حسن"- 1227-ص 

ا أُنْزِلَ إِلَیْنَا}"ال تصدقوا أھل الكتاب وال تكذبوھم و-7346-2555 نَّا بِاللَّهِ وَمَ . اآلية"{قُولُوا آمَ

.422الصحیحة "خ" عن أبي ھريرة."صحیح"

"ال تصروا اإلبل والغنم فمن ابتاعھا بعد فإنه بخیر النظرين بعد أن يحلبھا إن شاء أمسك وإن -7347-2556

.ء ردھا وصاع تمر"شا

.1320اإلرواء "خ" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ال تصلوا إلى قبر وال تصلوا على قبر"-7348

: الضیاء 22، تحذير الساجد 1016الصحیحة "طب" عن ابن عباس."صحیح"

."ال تصلوا خلف النائم وال المتحدث"-7349

.375اإلرواء ابن عباس."د ھق" عن"حسن"

."ال تصلوا صالة في يوم مرتین"-7350

.1157، المشكاة 592صحیح أبي داود "حم د" عن ابن عمر."صحیح"

."ال تصلوا في مبارك اإلبل فإنھا من الشیاطین وصلوا في مرابض الغنم فإنھا بركة"-7351-2557

.177صحیح أبي داود راء."حم د" عن الب"صحیح"

"ال تصم المرأة وبعلھا شاھد إال بإذنه غیر رمضان وال تأذن في بیته وھو شاھد إال بإذنه وما - 7352-2558

.أنفقت من كسبه من غیر أمره فإن نصف أجره له"

.554، مختصر مسلم 2004اإلرواء "حم ق د ت ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

"ال تصوموا حتى تروا الھالل وال تفطروا حتى- 7353-2559

.تروه فإن غم علیكم فاقدروا له"- 1228-ص 

.903اإلرواء "ق ن" عن ابن عمر."صحیح"

"ال تصوموا قبل رمضان وصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حالت دونه غیامة فأكملوا ثالثین -7354-2560

.يوما"



المصدر نفسه."ت ن حب" عن ابن عباس."صحیح"

"حم ن" عن حمزة بن ."ال تصوموا ھذه األيام أيام التشريق فإنھا أيام أكل وشرب"- 7355-2561

عمرواألسلمي "حم ك" عن بديل بن ورقاء. 

.2/250الروض النضیر "صحیح"

.م أو بعده يوم""ال تصوموا يوم الجمعة إال وقبله يو-7356

: ت، ھـ.981الصحیحة "حم" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ال تصوموا يوم الجمعة مفردا"-7357

.981الصحیحة "حم ن ك" عن جنادة األزدي."صحیح"

.یفطر علیه""ال تصوموا يوم السبت إال في فريضة وإن لم يجد أحدكم إال عود كرم أو لحاء شجرة فل-7358

.960اإلرواء "حم د ھـ ك" عن الصماء بنت بسر."صحیح"

."ال تصومن امرأة إال بإذن زوجھا"-7359

.2004، اإلرواء 395االصحیحة "حم د حب ك" عن أبي سعید."صحیح"

."ال تضربوا إماء هللا"-7360

: الدارمي، حب. 3261المشكاة بن أبي ذئاب."د ن ھـ ك" عن إياس بن عبدهللا"صحیح"

"ال تطبخوا في قدور المشركین فإن لم تجدوا غیرھا فارحضوھا رحضا حسنا ثم اطبخوا -7361-2562

.وكلوا"

.37اإلرواء "ھـ" عن أبي ثعلبة الخشني."صحیح"

طب" عن ابن عباس. "."ال تطرقوا النساء لیال"-7362- 1229-ص 

عبد هللا بن رواجة.-4/293. ك 1جابر391حم/ "صحیح"

."ال تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا: عبد هللا ورسوله"-7363-2563

"خ" عن عمر."صحیح"

. "ال تطعموا المساكین مما ال تأكلون"-7364

: طس.2426الصحیحة ائشة."حم" عن ع"حسن"

."ال تعاد الصالة في يوم مرتین"-7365-2564

.592صحیح أبي داود "ن" عن ابن عمر."صحیح"

."ال تعجبوا بعمل عامل حتى تنظروا بم يختم له"-7366

.أنس-: حم، ابن أبي عاصم1334الصحیحة "طب" عن أبي أمامة."صحیح"

."ال تعذبوا بعذاب هللا"-7367

خ: استتابة."د ت ك" عن ابن عباس."صحیح"

."ال تعذبوا صبیانكم بالغمز من العذرة وعلیكم بالقسط"-7368

"خ" عن أنس."صحیح"

."ال تعزروا فوق عشرة أسواط"-7369

.2ة بن نبارأبي برد-ق"ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

"ال تعلموا العلم لتباھوا به العلماء أو تماروا به السفھاء وال لتجترئوا به المجالس فمن فعل -7370-2565



.ذلك فالنار النار"

.102صحیح الترغیب "ھـ حب ك" عن جابر."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.356الشیخین وأحمد أيضا بنحوه رقم قلت: وقد مضى من رواية 1

.7623وسیأتي بإذن هللا برقم "ال يجلد ... "بلفظ 2

"ال تعمل المطي إال إلى ثالثة مساجد: إلى المسجد الحرام وإلى - 2566-7371- 1230-ص 

.مسجدي ھذا وإلى مسجد بیت المقدس"

: 226أحكام الجنائز ي بصرة.ن" عن أب1حب" عن بصرة بن أبي بصرة "د3"مالك "صحیح"

الطیالسي، حم.

."ال تغزى مكة بعد الیوم إلى يوم القیامة"- 7372-2567

: الطحاوي، ابن سعد.2427الصحیحة "حم ت حب ك" عن الحارث بن مالك اللیثي."صحیح"

."ال تغضب"-7373

ارية بن قدامة."حم خ ت" عن أبي ھريرة "حم ك" عن ج"صحیح"

."ال تغضب ولك الجنة"-7374

.3/277الترغیب "ابن أبي الدنیا طب" عن أبي الدرداء."صحیح"

"ال تغلبنكم األعراب على اسم صالتكم العشاء فإنھا في كتاب هللا: العشاء وھم يعتمون -7375-2568

.بحالب اإلبل"

.225مختصر مسلم بن عمر."حم م د ن ھـ ن" عن ا"صحیح"

"ال تغلبنكم األعراب على اسم صالتكم فإنما ھي: العشاء وإنما يقولون: العتمة إلعتامھم - 7376-2569

.باإلبل"

"ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

رض إال "ال تفضلوا بین أنبیاء هللا فإنه ينفخ في الصور فیصعق من في السموات ومن في األ-7377-2570

ما شاء هللا ثم ينفخ فیه أخرى فأكون أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش فال أدري أحوسب بصعقته 

.يوم الطور أم بعث قبلي وال أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى"

.553/1و 128شرح الطحاوية "ق" عن أبي ھريرة."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصل "ھـ" وھو خطأ.1

."ال تفعل بع الجمیع بالدراھم ثم ابتع بالدراھم جنیبا"-2571-7378- 1231-ص 

.1340اإلرواء "ق ن" عن أبي سعید وأبي ھريرة."صحیح"



ن أن يغفر "ال تفعل فإن مقام أحدكم في سبیل هللا أفضل من صالته في بیته سبعین عاما أال تحبو-7379

.هللا لكم ويدخلكم الجنة؟ اغزوا في سبیل هللا من قاتل في سبیل هللا فواق ناقة وجبت له الجنة"

.2/174، الترغیب 3830المشكاة "ت ك" عن أبي ھريرة."حسن"

."ال تفعلوا كما تفعل أھل فارس بعظمائھا"-7380-2573

.1جابر-2/519، ع 2/19م "ھـ" عن أبي أمامة."صحیح"

."ال تقام الحدود في المساجد وال يقتل الوالد بالولد"-7381

.2327، 2214اإلرواء "حم ت ك" عن ابن عباس."حسن"

."ال تقبل صالة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"- 7382-2574

"م" عن أبي ھريرة."صحیح"

.لحائض إال بخمار""ال تقبل صالة ا-7383

.196، اإلرواء 648، صحیح أبي داود 2762المشكاة "حم ت ھـ" عن عائشة."صحیح"

."ال تقبل صالة بغیر طھور وال صدقة من غلول"-7384

"م ت ھـ" عن ابن عمر."صحیح"

.غسلھا من الجنابة""ال تقبل صالة المرأة تتطیب لھذا المسجد حتى ترجع فتغتسل -7385-2575

.1031الصحیحة "ذ" عن أبي ھريرة."صحیح"

"ال تقتسم ذريتي دينارا ما تركت بعد نفقة - 7386-2576

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وھو أتم، ولفظه عند "ع" مطابق للفظ أبي أمامة تماما.1437قلت: مضى حديثه برقم 1

.ومؤنة عاملي فھو صدقة"نسائي - 1232-ص 

.2038الصحیحة "حم ق د" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ال تقتل نفس ظلما إال كان على ابن آدم األول كفل من دمھا ألنه أول من سن القتل"-7387-2577

. 1025مختصر مسلم "حم ق ت ن ھـ" عن ابن مسعود."صحیح"

.الجراد فإنه من جند هللا األعظم""ال تقتلوا -7388

: طس، أبو محمد المخلدي، ابن منده.2428الصحیحة "طب ھب" عن أبي زھیر."حسن"

."ال تقتلوا الجنان إال كل أبتر ذي طفیتین فإنه يسقط الولد ويذھب البصر فاقتلوه"- 7389-2578

"خ" عن أبي لبابة."صحیح"

. تلوا الضفادع ....""ال تق-7390

.4788، الضعیفة 594الروض النضیر "ن" عن ابن عمر."صحیح"

."ال تقتلوا أوالدكم سرا فو الذي نفسي بیده إن الغیل لیدرك الفارس فیدعثره عن فرسه"-7391-2579

.3196المشكاة "حم د ھـ" عن أسماء بنت يزيد."حسن"

"ال تقدموا الشھر بصیام يوم وال يومین إال أن يكون شيء يصومه أحدكم ال تصوموا حتى -7392-2580

.تروه ثم صوموا حتى تروه فإن حال دونه غمام فأتموا العدة ثالثین ثم أفطروا والشھر تسع وعشرون"

: حم، ن، ت، الدارمي، ك.902اإلرواء "د" عن ابن عباس."صحیح"



"ال تقدموا الشھر بیوم وال يومین إال أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم صوموا لرؤيته -7393-2581

.وأفطروا لرؤيته فإن غم علیكم فعدوا ثالثین ثم أفطروا"

: حم، قط.902اإلرواء "ت" عن أبي ھريرة."صحیح"- 1233-ص 

العدة قبله ثم صوموا حتى تروا الھالل أو تكملوا العدة "ال تقدموا الشھر حتى تروا الھالل أو تكملوا-7394

.قبله"

المصدر ذاته."د ن حب" عن حذيفة."صحیح"

"ال تقدموا شھر رمضان بصوم قبله بیوم أو يومین إال أن يكون رجل كان يصوم صوما - 7395-2582

.فلیصمه"

: الطیالسي، ھق.2398، الصحیحة 573تصر مسلم مخ" عن أبي ھريرة.4"حم م "صحیح"

."ال تقص الرؤيا إال على عالم أو ناصح"-7396

: الدارمي، طص، أبو 1120, 119، الصحیحة 1162الروض "ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

أنس.- الشیخ، ك

."ال تقطع األيدى في السفر"-7397

.3601المشكاة ر بن أبي أرطاة.الضیاء" عن بس3"حم "صحیح"

"ال تقطع الید في تمر معلق فإن ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن وال تقطع في - 7398-2583

.حريسة الجبل فإذا أوى المراح قطعت في ثمن المجن"

: ھق.2413اإلرواء "ن" عن ابن عمرو."حسن"

.في ربع دينار فصاعدا""ال تقطع يد السارق إال-7399

: حم. 2408، اإلرواء 783، الروض 1043مختصر مسلم "م ن ھـ" عن عائشة."صحیح"

ن" عن عمروبن حزم. 1"حم."ال تقعدوا على القبور"- 7400-2584

.2أبي مرثد- " حم، م210-209اجكام الجنائز "صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصل "م، ن" والتصويب من "الزيادة".1

."ال تجلسوا على ..."وقد مضى حديثه بلفظ 2

"ال تقل تعس الشیطان فإنه يعظم حتى يصیر مثل البیت ويقول: بقوتي -2585-7401- 1234-ص 

.صرعته ولكن قل: باسم هللا فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يصیر مثل الذباب"

.237الكلم الطیب "حم د ن ك" عن والد أبي الملیح.حیح""ص

."ال تقل علیك السالم فإن علیك السالم تحیة الموتى ولكن قل: السالم علیك"-7402-2589

: حم.1403الصحیحة ك" عن جابر بن سلیم.3""صحیح"

"ال تقولوا السالم على هللا فإن هللا-7403-2587



السالم علیك أيھا النبي ورحمة هللا وبركاته السالم علینا وعلى عباد هللا الصالحین فإنكم إذا قلتم ذلك 

أصاب كل عبد في السماء واألرض أشھد أن ال إله إال هللا وأشھد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخیر من 

.ه إلیه فیدعو به"الدعاء أعجب

. 319، اإلرواء 889صحیح أبي داود "حم ق د ن ھـ" عن ابن مسعود."صحیح"

."ال تقولوا: الكرم ولكن قولوا: العنب والحبلة"-7404-2588

.1409مختصر مسلم "م" عن وائل."صحیح"

.كن سیدكم فقد أسخطتم ربكم""ال تقولوا للمنافق: سیدنا فإنه إن ي-7405-2589

: خد، ابن السني، ھب.370الصحیحة "حم د ن" عن بريدة."صحیح"

."ال تقولوا: ما شاء هللا وشاء فالن ولكن قولوا: ما شاء هللا ثم شاء فالن"-7406-2590

.137الصحیحة "حم د ن" عن حذيفة."صحیح"

.ة إال على شرار الناس""ال تقوم الساع-7407

.2022مختصر مسلم "حم م" عن ابن مسعود."صحیح"

"ال تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي أخذ القرون قبلھا شبرا بشبر وذراعا -2591-7408- 1235-ص 

.بذراع قیل يا رسول هللا! كفارس والروم؟ قال: ومن الناس إال أولئك؟"

بي ھريرة."خ" عن أ"صحیح"

."ال تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق اإلبل ببصرى"-7409

.2011مختصر مسلم "ق" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ال تقوم الساعة حتى تضطرب ألیات دوس حول ذي الخلصة"-7410-2593

: ابن أبي عاصم عنه وعن ابن عباس. مختصر 79-77السنة "حم ق" عن أبي ھريرة."صحیح"

مسلم. 

"ال تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربھا فإذا طلعت فرآھا الناس آمنوا أجمعون -7411-2594

فذلك حین ال ينفع نفسا إيمانھا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانھا خیرا ولتقومن الساعة وقد 

يتبايعانه وال يطويانه ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فال نشر الرجالن ثوبھما بینھما فال

يطعمه ولتقومن الساعة وھو يلیط حوضه فال يسقي فیه ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فیه فال 

.يطعمھا"

"ق ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

إذا طلعت من مغربھا ورآھا الناس آمنوا "ال تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربھا ف-7412-2595

.أجمعون فذلك حین ال ينفع نفسا إيمانھا لم تكن آمنت من قبل"

.765شرح الطحاوية "حم ق د ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

"ال تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار - 7413-2596



جوھھم المجان المطرقة وال تقوم الساعة حتى األعین حمر الوجوه زلف األنوف كأن و- 1236-ص 

تقاتلوا قوما نعالھم الشعر ولیأتین على أحدكم زمان ألن يراني أحب إلیه من أن يكون له مثل أھله 

.وماله"

"ق د ت ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

يا مسلم ھذا "ال تقوم الساعة حتى تقاتلوا الیھود حتى يقول الحجر وراءه الیھودي: - 7414-2597

.يھودي ورائي فاقتله"

"ق" عن أبي ھريرة."صحیح"

"ال تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من األعاجم حمر الوجوه فطس األنوف صغار -7415-2598

.األعین كأن وجوھھم المجان المطرقة نعالھم الشعر"

"حم خ" عن أبي ھريرة."صحیح"

وم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار األعین عراض الوجوه كأن أعینھم حدق الجراد كأن "ال تق-7416-2599

.وجوھھم المجان المطرقة ينتعلون الشعر ويتخذون الدرق حتى يرتبطوا خیولھم بالنخل"

.2429الصحیحة "حم ھـ حب" عن أبي سعید."صحیح"

عظیمتان دعواھما واحدة وال تقوم الساعة حتى يبعث "ال تقوم الساعة حتى تقتل فئتان-7417-2600

"حم ق د ت" عن أبي ھريرة. .دجالون كذابون قريبا من ثالثین كلھم يزعم أنه رسول هللا"

.1683، الصحیحة 2023، 2007مختصر مسلم "صحیح"

بد األوثان وإنه سیكون "ال تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركین وحتى تع-7418-2601

.في أمتي ثالثون كذابا كلھم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبیین ال نبي بعدي"

: د، ھـ.1683، الصحیحة 4506المشكاة "ت ك" عن ثوبان."صحیح"- 1237-ص 

."ال تقوم الساعة حتى ال يحج البیت"-7419

: حب.2430الصحیحة "ع ك" عن أبي سعید."صحیح"

."ال تقوم الساعة حتى ال يقال في األرض: هللا هللا"-7420

.1911، حب 4/494، ك 2020مختصر مسلم "حم م ت" عن أنس."صحیح"

."ال تقوم الساعة حتى يتباھى الناس في المساجد"-7421

.475داود ، صحیح أبي 138"حم حب" عن أنس. الروض النضیر "صحیح"

"ال تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشھر والشھر كالجمعة وتكون -7422-2602

.الجمعة كالیوم ويكون الیوم كالساعة وتكون الساعة كالضرمة بالنار"

عن أبي ھريرة.-: حم، حب5448المشكاة "حم ت" عن أنس."صحیح"

اعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذھب يقتتل الناس علیه فیقتل من كل "ال تقوم الس- 7423-2603

.مائة تسعة وتسعون ويقول كل رجل منھم: لعلي أكون أنا الذي أنجو"

.2015مختصر مسلم "م" عن أبي ھريرة."صحیح"

فیقتل تسعة "ال تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذھب يقتتل علیه الناس -7424-2604

.أعشارھم"

يشھد له ما قبله."ھـ" عن أبي ھريرة "طب" عن أبي."صحیح"



."ال تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه"-7425-2605

.2018مختصر مسلم "ق" عن أبي ھريرة."صحیح"

سلمون الترك؛ "ال تقوم الساعة حتى يقاتل الم- 7426-2606

.قوما وجوھھم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر"- 1238-ص 

"م د ن" عن أبي ھريرة. "صحیح"

"ال تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الیھود فیقتلھم المسلمون حتى يختبئ الیھودي - 7427-2607

سلم! يا عبد هللا! ھذا يھودي خلفي فتعال فاقتله إال من وراء الحجر والشجر فیقول الحجر أو الشجر: يا م

.الغرقد فإنه من شجر الیھود"

.2457، الصحیحة 2025مختصر مسلم "م" عن أبي ھريرة."صحیح"

"ال تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزالزل ويتقارب الزمان وتظھر الفتن ويكثر الھرج: -7428-2608

.وھو القتل"

.118العلم ألبي خیثمة "حم خ ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

"ال تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفیض حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فال يجد أحدا يقبلھا -7429-2609

.منه وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنھارا"

.41نقد الكتاني "م" عن أبي ھريرة."صحیح"

"ال تقوم الساعة حتى يكثر المال فیكم فیفیض حتى يھم رب المال من يقبل صدقته -7430-2610

.وحتى يعرضه فیقول الذي يعرضه علیه: ال أرب لي فیه"

.129المشكاة "ق" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ال تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنیا لكع ابن لكع"-7431

.5365المشكاة "حم ت الضیاء" عن حذيفة.حیح""ص

."ال تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فیقول يا لیتني مكانه"-7432

.578الصحیحة "حم ق" عن أبي ھريرة."صحیح"- 1239-ص 

رج إلیھم جیش من المدينة من "ال تقوم الساعة حتى ينزل الروم باألعماق أو بدابق فیخ- 7433-2611

خیار أھل األرض يومئذ فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بیننا وبین الذين سبوا منا نقاتلھم فیقول المسلمون: 

ال وهللا ال نخلي بینكم وبین إخواننا فیقاتلونھم فینھزم ثلث ال يتوب هللا علیھم أبدا ويقتل ثلث ھم أفضل 

ال يفتنون أبدا ; فیفتتحون القسطنطینیة فبینما ھم يقتسمون الغنائم قد الشھداء عند هللا ويفتتح الثلث

علقوا سیوفھم بالزيتون إذ صاح فیھم الشیطان: إن المسیح قد خلفكم في أھلیكم فیخرجون وذلك باطل 

فإذا جاءوا الشام خرج فبینما ھم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقیمت الصالة فینزل عیسى بن مريم 

فإذا رآه عدوهللا ذاب كما يذوب الملح في الماء فلوتركه ال نذاب حتى يھلك ولكن يقتله هللا بیده فأمھم 

.فیريھم دمه في حربته"

.2457، الصحیحة 2029مختصر "م" عن أبي ھريرة."صحیح"



ا عني وال حرج "ال تكتبوا عني شیئا إال القرآن فمن كتب عني غیر القرآن فلیمحه وحدثو-7434-2612

.ومن كذب علي متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار"

.1/127، ك 1861مختصر مسلم "حم م" عن أبي سعید."صحیح"

."ال تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تمیت القلب"-7435-2613

.505الصحیحة "ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

.1ا علي فإن الكذب يولج النار""ال تكذبو-7436-2614

.1/166مش "ھـ" عن علي."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قلت: ھذا ھو الحديث الذي بعده فال داعي لتكراره.1

."ال تكذبوا علي فإنه من يكذب علي فلیلج النار"-2615-7437- 1240-ص 

عن علي."حم ق ت" "صحیح"

. "ال تكروا األرض ..."-7438

.1478اإلرواء "ن" عن رافع بن خديج."صحیح"

"ت ھـ ك" عن ."ال تكرھوا مرضاكم على الطعام والشراب فإن هللا يطعمھم ويسقیھم"-7439

عقبة بن عامر.

عبد الرحمن بن عوف.-: عد، الروياني. ك727، الصحیحة 4533المشكاة "حسن"

."ال تكشف فخذك وال تنظر إلى فخذ حي وال میت"-7440

.269اإلرواء "د" عن علي."صحیح"

."ال تكلفوا للضیف"-7441

: ك، عد.2392الصحیحة "ابن عساكر" عن سلمان."صحیح"

.ى أخیكم""ال تكونوا عون الشیطان عل-7442-2618

.3621المشكاة "خ" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ال تالعنوا بلعنة هللا وال بغضبه وال بالنار"-7443

.890الصحیحة "د ت ك" عن سمرة."حسن"

."ال تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنیا لم يلبسه في اآلخرة"-7444-2619

.278، اإلرواء 1336مختصر مسلم عن ابن الزبیر."م""صحیح"

"ال تلبسوا القمیص وال العمائم وال السراويالت وال البرانس وال الخفاف إال أحد ال يجد - 7445-2620

النعلین فلیلبس الخفین ولیقطعھما أسفل من الكعبین وال تلبسوا من الثیاب شیئا مسه 

.نتقب المرأة المحرمة وال تلبس القفازين"زعفران أو ورس وال ت- 1241-ص 

.678مختصر مسلم "خ ت ن" عن ابن عمر."صحیح"



"ال تلحفوا في المسألة فوهللا ال يسألني أحد منكم شیئا فتخرج له مسألته مني شیئا -7446-2621

.وأنا له كاره فیبارك له فیما أعطیته"

. 557مختصر ."حم م ن" عن معاوية"صحیح"

."ال تلعن الريح فإنھا مأمورة وإنه من لعن شیئا لیس له بأھل رجعت اللعنة علیه"-7447-2622

: حب، طب، ھق.527الصحیحة "د ت" عن ابن عباس."صحیح"

"حم ."ال تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه شیئا فصاحبه بالخیار إذا أتى السوق"-7448-2623

م ت ن ھـ" عن أبي ھريرة.

، أحاديث البیوع.1317، اإلرواء 941مختصر مسلم "صحیح"

"ال تلقوا الركبان للبیع وال يبع بعضكم على بیع بعض وال تناجشوا وال يبع حاضر لباد وال -7449-2624

سكھا وإن سخطھا ردھا وصاعا من تصروا الغنم ومن ابتاعھا فھو بخیر النظرين بعد أن يحلبھا إن رضیھا أم

.تمر"

أحاديث البیوع."خ د ن" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ال تلقوا الركبان وال يبع حاضر لباد"- 7450-2625

أحاديث البیوع."ق" عن ابن عباس."صحیح"

."ال تمثلوا بالبھائم"-7451-2626

ابن عمر.-: ابن عساكر2431الصحیحة بن جعفر."ن" عن عبدهللا"صحیح"

."1"ال تمسح وأنت تصلي فإن كنت ال بد فاعال فواحدة. تسوية الحصى- 7452-2627

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زيادة من "د".1

: ق.872صحیح أبي داود "د" عن معیقیب."حسن"- 1242-ص 

"ال تمش في نعل واحدة وال تحتب في ثوب واحد وال تأكل بشمالك وال تشتمل الصماء وال -7453-2628

.تضع إحدى رجلیك على األخرى إذا استلقیت"

.1355مختصر مسلم "م" عن جابر."صحیح"

."ال تمنعوا النساء حظوظھن من المساجد إذا استأذنكم"-7454-2629

.4/2/357تخ م" عن ابن عمر.""صحیح"

."ال تمنعوا إماء هللا أن يصلین في المسجد"-7455-2630

: خ.515، اإلرواء 575، صحیح أبي داود 202غاية المرام "ھـ" عن ابن عمر."صحیح"

."ال تمنعوا إماء هللا مساجد هللا"-7456

المصادر نفسھا."حم م" عن ابن عمر."صحیح"

."ال تمنعوا إماء هللا مساجد هللا ولكن لیخرجن وھن تفالت"-7457-2631

.574، صحیح أبي داود 515اإلرواء "حم د" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ال تمنعوا نساءكم المساجد وبیوتھن خیر لھن"-7458-2632

.515، اإلرواء 576صحیح أبي داود "حم د ك" عن ابن عمر."صحیح"

."ال تنبذوا التمر والبسر جمیعا وانبذوا كل واحد منھما على حدته"-7459-2633



.92-6/91م "ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ال تنبذوا في الدباء وال المزفت"-7460-2634

"ق" عن أنس. "صحیح"

ال تنتبذوا الزھووالرطب جمیعا وال تنتبذوا التمر والزبیب جمیعا وانتبذوا "- 2635-7461- 1243-ص 

.كل واحد منھما على حدته"

.6/91م "ن ھـ" عن أبي قتادة."صحیح"

."ال تنتبذوا في الدباء وال المزفت وال النقیر وكل مسكر حرام"-7462-2636

.99و 94-6/93م "ن" عن عائشة."صحیح"

."ال تنتفوا الشیب ما من مسلم يشیب شیبة في اإلسالم إال كانت له نورا يوم القیامة"-7463-2637

.4458المشكاة "د" عن ابن عمر."صحیح"

."ال تنتھي البعوث عن غزو ھذا البیت حتى يخسف بجیش منھم"- 7464-2638

.2432الصحیحة "ن ك" عن أبي ھريرة."صحیح"

"ال تنتھي الناس عن غزو ھذا البیت حتى يغزوجیش حتى إذا كانوا بالبیداء أو ببیداء من -7465-2639

األرض خسف بأولھم وآخرھم ولم ينج أوسطھم قیل: فإن كان فیھم من يكره؟ قال: يبعثھم هللا على ما 

.في أنفسھم"

.2432الصحیحة "حم ت ن ھـ" عن صفیة."صحیح"

."ال تنذروا فإن النذر ال يغني من القدر شیئا وإنما يستخرج به من البخیل"-7466-2640

.2585اإلرواء "م ت ن" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ال تنزع الرحمة إال من شقي"-7467

.4968المشكاة "حم د ت حب ك" عن أبي ھريرة."حسن"

"ال تنزلوا على جواد الطريق وال تقضوا علیھا - 7468-2641

.الحاجات"- 1244-ص 

.1: ابن أبي شیبة، حم، ع2433الصحیحة "ھـ" عن جابر."صحیح"

."ال تنقطع الھجرة حتى تنقطع التوبة وال تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربھا"-7469-2642

. 1208، اإلرواء 2346المشكاة عن معاوية."حم د""صحیح"

"ال تنكح األيم حتى تستأمر وال تنكح البكر حتى تستأذن قیل: وكیف إذنھا؟ قال: أن - 7470-2643

.تسكت"

.1828، اإلرواء 802مختصر مسلم "ق د ن" عن أبي ھريرة."صحیح"

.ال تنكح البكر حتى تستأذن وإذنھا الصموت""ال تنكح الثیب حتى تستأمر و-7471-2644

.1828اإلرواء "ت ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ال تنكح العمة على ابنة األخ وال ابنة األخت على الخالة"-7472-2645



.1882اإلرواء "م" عن أبي ھريرة."صحیح"

وال العمة على ابنة أخیھا وال المرأة على خالتھا وال الخالة "ال تنكح المرأة على عمتھا-7473-2646

.على بنت أختھا ال الكبرى على الصغرى وال الصغرى على الكبرى"

.1882اإلرواء "د" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ال تنكح المرأة على عمتھا وال على خالتھا"- 7474-2647

المصدر يرة "ن ھـ" عن جابر "ھـ" عن أبي موسى وأبي سعید."ن ھـ" عن أبي ھر"صحیح"

نفسه: ق.

"ال تنھكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى - 7475-2648

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قلت: واللفظ البن أبي شیبة، وعزوه لـ"ھـ" وھم من السیوطي كما نبھت علیه ھناك.1

."البعل- 1245-ص 

.721الصحیحة "د" عن أم عطیة."صحیح"

."ال تواصلوا إني لست كأحد منكم إني أطعم وأسقى"-7476-2649

"خ ت" عن أنس."صحیح"

"ال تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فلیواصل حتى السحر إني لست كھیئتكم إني أبیت لي -7477-2650

.مطعم يطعمني وساق يسقیني"

"حم خ د" عن أبي سعید."صحیح"

."ال توصل صالة بصالة حتى تتكلم أو تخرج"-7478

: م. 444، اإلرواء 1034صحیح أبي داود "حم د" عن معاوية."صحیح"

."ال توطأ حامل حتى تضع وال غیر ذات حمل حتى تحیض"-7479-2651

.187، اإلرواء 2338المشكاة "حم د ك" عن أبي سعید."صحیح"

."ال توعي فیوعي هللا علیك ارضخي ما استطعت"-7480-2652

"خ" عن أسماء بنت أبي بكر."صحیح"

."ال توكئ فیوكأ علیك"- 7481-2653

"خ ت" عن أسماء بنت أبي بكر."صحیح"

.يبع بعضكم على بیع بعض وكونوا عباد هللا إخوانا""ال تھاجروا وال تدابروا وال تجسسوا وال-7482-2654

أحاديث البیوع."م" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ال جلب وال جنب في الرھان"-2655-7483- 1246-ص 

.2947المشكاة "د" عن عمران بن حصین."صحیح"

.ال في دورھم""ال جلب وال جنب وال تؤخذ صدقاتھم إ-7484-2656



.1786المشكاة "د" عن ابن عمرو."صحیح"

."ال جلب وال جنب وال شغار في اإلسالم"-7485

.1786المشكاة "ن الضیاء" عن أنس."صحیح"

."ال جلب وال جنب وال شغار في اإلسالم ومن انتھب نھبة فلیس منا"-7486-2657

.2947المشكاة ت ن" عن عمران بن حصین."حم "صحیح"

: رجل آتاه هللا القرآن فھو يقوم به آناء اللیل وآناء النھار ورجل آتاه 1"ال حسد إال في اثنتین-7487-2658

"حم ق ت ھـ" عن ابن عمر..هللا ماال فھو ينفقه آناء اللیل وآناء النھار"

.4209، ھـ 2108، مختصر مسلم 4/491، خ 36، 2/9حم "صحیح"

"ال حسد إال في اثنتین: رجل آتاه هللا ماال فسلطه على ھلكته في الحق ورجل آتاه هللا - 7488-2659

.الحكمة فھو يقضي بھا ويعلمھا"

.4208، ھـ 2/201، م 30، خ/432، 1/382حم "حم ق ھـ" عن ابن مسعود."صحیح"

سد إال في اثنتین: رجل علمه هللا القرآن فھو يتلوه آناء اللیل وآناء النھار فسمعه جار "ال ح-7489-2660

له فقال: لیتني أوتیت مثل ما أوتي فالن فعملت مثل ما يعمل ورجل آتاه هللا ماال فھو يھلكه في الحق 

.فقال رجل: لیتني أوتیت مثل ما أوتي فالن فعملت مثل ما يعمل"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصل "اثنین" والتصحیح من المصادر المذكورة أعاله. 1

.410-4/409، خ 2/479حم "حم خ" عن أبي ھريرة."صحیح"- 1247-ص 

."ال حلف في اإلسالم وأيما حلف كان في الجاھلیة لم يزده اإلسالم إال شدة"-7490-2661

.1740مختصر مسلم ن" عن جبیر بن مطعم."حم م د "صحیح"

7491-2662-.

"حم خ د" عن الصعب بن جثامة."صحیح"

."ال خیر فیمن ال يضیف"-7492

: الروياني.2434الصحیحة "حم ھب" عن عقبة بن عامر."صحیح"

.ھب أمر الجاھلیة الولد للفراش وللعاھر الحجر""ال دعوة في اإلسالم ذ-7493-2663

.3320المشكاة "حم د" عن ابن عمرو."صحیح"

."ال ربا فیما كان يدا بید"-7494-2664

، أحاديث البیوع.1338اإلرواء "حم ق ن ھـ" عن أسامة بن زيد."صحیح"

."ال رضاع إال ما فتق األمعاء"-7495

.2150اإلرواء "ھـ" عن الزبیر."صحیح"

."ال رقیة إال من عین أو حمة أو دم"-7496

.4557المشكاة "م ھـ" عن بريدة "حم د ت" عن عمران."صحیح"

."ال زكاة في مال حتى يحول علیه الحول"-7497

.787، اإلرواء 1403داود صحیح أبي"ھـ" عن عائشة."صحیح"

."ال سبق إال في خف أو حافر أو نصل"-7498



.3874، المشكاة 1506، اإلرواء 1166الروض النضیر " عن أبي ھريرة.4"حم "صحیح"

."ال سمر إال لمصل أو مسافر"-7499

نصر، حل، خط.: الطیالسي، ابن2435الصحیحة "حم" عن ابن مسعود."صحیح"

."ال شؤم وقد يكون الیمن في: الدار والمرأة والفرس"- 2665-7500- 1248-ص 

: الطحاوي. 1930الصحیحة "ت ھـ" عن حكیم بن معاوية."صحیح"

."ال شغار في اإلسالم"-7501-2666

"حم ھـ حب" عن أنس "م" عن ابن عمر."صحیح"

.ر من هللا تعالى""ال شيء أغی-7502

"حم ق" عن أسماء بنت أبي بكر."صحیح"

. " "*" ......... العین حق وأصدق الطیرة الفأل"-7503-2667

.4804الضعیفة "حم ت عن حابس."صحیح"

."ال صاعي تمر بصاع وال صاعي حنطة بصاع وال درھمین بدرھم"- 7504-2668

أحاديث البیوع.ب" عن أبي سعید."ن ح"صحیح"

. "ال صاعین بصاع وال درھمین بدرھم"-7505

أحاديث البیوع."ق ن" عن أبي سعید."صحیح"

."ال صام من صام األبد"-7506-2670

. 628مختصر مسلم "ق ن ھـ" عن ابن عمرو."صحیح"

.الدھر صوم ثالثة أيام صوم الدھر كله""ال صام من صام -7507-2671

"خ" عن ابن عمرو."صحیح"

"ال صوم فوق صوم داود شطر الدھر صم يوما -7508-2672

ـــــــــــــــــــــ

. وقد ضعف شیخنا األلباني ھذا القسم من الحديث، انظر "ضعیف "ال شيء في البھائم ""*" أوله 

عن حابس التمیمي.5/70د أحمد والحديث في مسن6309الجامع" 

.وأفطر يوما"- 1249-ص 

"خ ن" عن ابن عمرو."صحیح"

."ال صالة بحضرة طعام وال وھو يدافعه األخبثان"-7509

.550اإلرواء "م د" عن عائشة."صحیح"

.مس""ال صالة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس وال صالة بعد العصر حتى تغرب الش-7510

"ق ن ھـ" عن أبي سعید "حم د ھـ" عن عمر. "صحیح"

عمر.-: ق، أبو عوانة، ن، ت1157، صحیح أبي داود 479، اإلرواء 1167الروض النضیر 



"ال صالة بعد الفجر إال سجدتین".-7511-2673

.478اإلرواء "ت" عن ابن عمر."صحیح"

.م يقرأ بأم القرآن فصاعدا""ال صالة لمن ل- 7512-2674

.302، اإلرواء 780صحیح أبي داود "م د ن" عن عبادة بن الصامت."صحیح"

" عن عبادة. 4"حم ق .ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب""-7513

.780، صحیح أبي داود 302، اإلرواء 364الروض النضیر "صحیح"

"حم د ھـ ك" عن .وضوء له وال وضوء لمن لم يذكر اسم هللا علیه""ال صالة لمن ال -7514-2675

أبي ھريرة "ھـ" عن سعید بن زيد.

. 404، المشكاة 81اإلرواء "صحیح"

. "ال صالة لمن ال وضوء له وال وضوء لمن لم يذكر اسم هللا علیه، ...."-7515-2676

.4806، 2166الضعیفة "ھـ ك" عن سھل بن سعد."صحیح"

."ال صیام لمن لم يفرضه من اللیل"-7516-2677

.914اإلرواء "ھـ" عن حفصة."صحیح"

."ال ضرر وال ضرار"-7517

، الصحیحة 896اإلرواء "حم ھـ" عن ابن عباس "ھـ" عن عبادة."صحیح"- 1250-ص 

250.

.تمن""ال ضمان على مؤ-7518

.1547اإلرواء "ھق" عن ابن عمرو."حسن"

"."ال طاعة ألحد في معصیة هللا إنما الطاعة في المعروف-7519

: الطیالسي، حم.181الصحیحة "ق ن" عن علي."صحیح"

."ال طاعة لمخلوق في معصیة الخالق"-7520

: 3696، المشكاة 179الصحیحة ن عمرو الغفاري."حم ك" عن عمران والحكم ب"صحیح"

الطیالسي، طب.

."ال طاعة لمن لم يطع هللا"-7521

.3/213"حم" عن أنس."صحیح"

"ال طالق إال فیما يملك وال عتق إال فیما يملك وال بیع إال فیما يملك وال وفاء نذر إال فیما -7522-2678

نذر إال فیما ابتغي به وجه هللا ومن حلف على معصیة فال يمین له ومن حلف على قطیعة رحم يملك وال

.فال يمین له"

.1751، اإلرواء 3282المشكاة "د ك" عن ابن عمرو."حسن"

"."ال طالق قبل النكاح-7523-2679

.2070اإلرواء "ھـ" عن علي "ك" عن جابر."صحیح"

."ال طالق قبل النكاح وال عتاق قبل ملك"-7524

. 2070اإلرواء "ھـ" عن المسور."صحیح"

."ال طالق وال عتاق في إغالق"-7525



.2047، اإلرواء 3285المشكاة "حم د ھـ ك" عن عائشة."حسن"

.يسمعھا أحدكم""ال طیرة وخیرھا الفأل: الكلمة الصالحة- 7526-2680

"حم م" عن أبي ھريرة."صحیح"- 1251-ص 

."ال عدوى وال صفر وال ھامة"-7527

، 1486مختصر مسلم "حم ق" عن أبي ھريرة "حم م" عن السائب بن يزيد."صحیح"

ابن أبي عاصم.284, 276-271, 270, السنة 784, 783الصحیحة 

.الفرس والمرأة والدار"1عدوى وال طیرة وإنما الشؤم في ثالث: في"ال-7528-2681

.788، الصحیحة 1492مختصر مسلم "حم ق" عن ابن عمر."صحیح"

. "ال عدوى وال طیرة وال ھامة، .... فمن أجرب األول"- 7529-2682

.4808الضعیفة "حم ھـ" عن ابن عمر."صحیح"

."ال عدوى وال طیرة وال ھامة وال صفر وفر من المجذوم كما تفر من األسد"-7530-2683

.784الصحیحة "حم خ" عن أبي ھريرة."صحیح"

"حم م" عن جابر.."ال عدوى وال طیرة وال ھامة وال صفر وال غول"-7531

: ابن أبي عاصم.281و 268، السنة 784، الصحیحة 1489مختصر مسلم "صحیح"

."ال عدوى وال طیرة ويعجبني الفأل الصالح والفأل الصالح: الكلمة الحسنة"-7532-2684

.776الصحیحة "حم ق د ت ھـ" عن أنس."صحیح"

."ال عدوى وال ھامة وال طیرة وأحب الفأل الحسن"- 7533-2685

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وھي الراجحة عندي كما بینته في المصدر "إن كان الشؤم في شيء ففي ..."وفي رواية لـ"خ": 1

.7562، ويأتي له شاھد برقم 1427المذكور أعاله رقم 

.787الصحیحة "م" عن أبي ھريرة."صحیح"- 1252-ص 

.فر""ال عدوى وال ھامة وال نوء وال ص-7534-2686

: حم، م، 275، السنة 90، إصالح المساجد 1488مختصر مسلم "د" عن أبي ھريرة."صحیح"

ابن أبي عاصم.

.في اإلسالم"1"ال عقر-7535

: حم، حل، الرامھرمزي.2436الصحیحة "د" عن أنس."صحیح"

.دود هللا""ال عقوبة فوق عشر ضربات إال في حد من ح-7536-2687

"خ" عن رجل."صحیح"

."ال علیكم أن ال تفعلوا فإن هللا تعالى كتب من ھو خالق إلى يوم القیامة"-7537-2688

.1032الصحیحة "حم م" عن أبي سعید."صحیح"



.إال ستكون""ال علیكم أن ال تفعلوا ما كتب هللا خلق نسمة ھي كائنة إلى يوم القیامة - 7538-2689

.1032الصحیحة "م د" عن أبي سعید."صحیح"

."ال عمرى فمن أعمر شیئا فھو له"-7539-2690

.1607اإلرواء "حم ن ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ال عمرى وال رقبى فمن أعمر شیئا أو أرقبه فھو له في حیاته ومماته"-7540-2691

: حم، ابن الجارود.1609اإلرواء "حم ن ھـ" عن ابن عمر."صحیح"

.في صالة وال تسلیم"2"ال غرار-7541

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي ال ذبح عند القبر، وفي معناه التصدق عنده بخبز ونحوه. كذا في "فیض القدير".1

انھا وھیآتھا. وغرار "التسلیم" أن يقول المجیب: وعلیك. وال يقول: الغرار: النقصان، وغرار الصالة أرك2

السالم علیك. وقیل غیر ذلك. راجع "الصحیحة".

.861، صحیح أب داود 318الصحیحة "حم د ك" عن أبي ھريرة."صحیح"- 1253-ص 

.1"ال غصب وال نھبة"-7542

"طب" عن عمرو بن عوف."صحیح"

"د" عن أبي ھريرة. ."ال غول"-7543

جابر.-: حم، م، الطحاوي281-261، السنة 784الصحیحة "صحیح"

."ال فرع وال عتیرة"-7544

.1180، اإلرواء 1260مختصر مسلم " عن أبي ھريرة.4"حم ق "صحیح"

."ال قطع في ثمر وال كثر"-7545

. 2414اإلرواء حب" عن رافع بن خديج.4"حم"صحیح"

."ال نذر في معصیة هللا وال فیما ال يملك ابن آدم"- 7546-2692

.79- 5/78، م 4/433حم "ن ھـ" عن عمران بن حصین."صحیح"

."ال نذر في معصیة وكفارته كفارة يمین"-7547

: 2590، 2587، اإلرواء 3435المشكاة عمران بن حصین." عن عائشة "ن" عن 4"حم "صحیح"

الطحاوي، ھق، خط.

."ال نذر البن آدم فیما ال يملك وال يمین له فیما ال يملك وال طالق له فیما ال يملك"- 7548-2693

.1751اإلرواء "ت" عن ابن عمرو."حسن"

. ملك ابن آدم وال في معصیة هللا وال في قطیعة رحم، ....""ال نذر وال يمین فیما ال ي-7549-2694

.1365الضعیفة "د ك" عن ابن عمرو."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 6918قلت: ھو بمعنى الحديث السابق: "نھى عن النھبة والخلسة" رقم 1



.أن تكوني حامال""ال نفقة لك إال - 2695-7550- 1254-ص 

.2160اإلرواء "د" عن فاطمة بنت قیس."صحیح"
."ال نفقة لك وال سكنى"- 7551-2696

.2160اإلرواء "م" عن فاطمة بنت قیس."صحیح"
."ال نفل إال بعد الخمس"- 7552-2697

.4009المشكاة "حم د" عن معن بن يزيد."صحیح"
."ال نقطع األبطح إال شدا"- 7553-2698

.2437الصحیحة "حم ھـ" عن أم ولد شیبة."صحیح"
."ال نقطع الوادي إال شدا"- 7554-2699

المصدر نفسه."ن" عن امرأة صحابیة."صحیح"
."ال نكاح إال بولي"-7555

.1839اإلرواء ن ابن عباس.ك" عن أبي موسى "ھـ" ع4"حم "صحیح"
."ال نكاح إال بولي والسلطان ولي من ال ولي له"- 7556-2700

المصدر نفسه."حم ھـ" عن عائشة."صحیح"
."ال نكاح إال بولي وشاھدي عدل"-7557

.1860، 1858، 1839اإلرواء "ھق" عن عمران وعائشة."صحیح"
.كاح إال بولي وشاھدين""ال ن-7558

.1858، 1839اإلرواء "طب" عن أبي موسى."صحیح"
."ال نورث ما تركنا صدقة"- 7559-2701

" عن عمر وعثمان وسعد وطلحة والزبیر وعبدالرحمن بن عوف "حم ق" عن 3"حم ق "صحیح"
.2038، الصحیحة 1147عائشة "م ت" عن أبي ھريرة. مختصر مسلم 

"ال نورث ما تركنا صدقة وإنما يأكل آل محمد،- 7560-2702

.في ھذا المال"- 1255-ص 

.2038، الصحیحة 1148مختصر مسلم "حم ق د ن" عن أبي بكر."صحیح"

"ال نورث ما تركنا فھو صدقة وإنما ھذا المال آلل محمد لنائبتھم ولضیفھم فإذا مت فھو إلى -7561-2703

.لي األمر من بعدي"و

.2038الصحیحة "د" عن عائشة."صحیح"

."ال ھامة وال عدوى وال طیرة وإن تكن الطیرة في شيء ففي: الفرس والمرأة والدار"-2704- *7562

. 879الصحیحة "حم" عن سعد بن مالك."صحیح"

.نیة وإذا استنفرتم فانفروا""ال ھجرة بعد الفتح ولكن جھاد و-7563-2705

مختصر "م" عن عائشة "حم ن" عن صفوان بن أمیة "حم ت ن" عن ابن عباس."صحیح"

.1209، 1187، اإلرواء 1186مسلم 

."ال ھجرة بعد ثالث"-7564

.2029اإلرواء "حم م" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ال ھجرة بعد فتح مكة"-7565

.1187اإلرواء "خ" عن مجاشع بن مسعود."صحیح"

"ال ھجرة ولكن جھاد ونیة وإذا استنفرتم فانفروا فإن ھذا بلد حرمه هللا يوم خلق السموات -7566-2706

واألرض وھو حرام بحرمة هللا إلى يوم القیامة وإنه لم يحل القتال فیه ألحد قبلي وال يحل لي إال ساعة 

فھو حرام بحرمة هللا إلى يوم القیامة ال يعضد شوكه وال ينفر صیده وال يلتقط لقطته إال من عرفھا من نھار

.وال يختلى خالھا إال اإلذخر"

. 1057اإلرواء "حم ق د ت" عن ابن عباس."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــ



فنقلتھا إلى ھنا ألنه الالئق 7574بعد الحديث كانت في األصل7566- 7562"*" ھذه األحاديث الخمسة 

زھیر.-بالترتیب

الضیاء" عن طلق بن علي. 3"حم ."ال وتران في لیلة"-7567- 1256-ص 

: الطیالسي، ابن أبي شیبة، حب، ھق.1293صحیح أبي داود "صحیح"

.مساجد لما بنیت له""ال وجدته ال وجدته ال وجدته إنما بنیت ھذه ال-7568-2707

"حم م ن ھـ" عن بريدة."صحیح"

."ال وصال في الصوم"-7569

.1أبي سعید- 3/62. حم 1765، 1764الطیالسي "الطیالسي" عن جابر."صحیح"

."ال وصیة لوارث"-7570

.1655اإلرواء "قط" عن جابر."صحیح"

.إال من ريح أو سماع""ال وضوء- 7571-2708

.300المشكاة "حم ھـ" عن السائب بن خباب."صحیح"

."ال وضوء إال من صوت أو ريح"-7572

.300، المشكاة 310الروض النضیر "ت ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ال وضوء لمن لم يذكر اسم هللا علیه"-7573-2709

" عن سعید بن زيد "ت في العلل" عن أبي ھريرة "حم ت في العلل ھـ ك" عن أبي "ت"صحیح"

.404المشكاة سعید.

."ال وفاء لنذر في معصیة هللا"-7574

عمران.-79-5/78، م 434-4/433حم "حم" عن جابر."صحیح"

ال دعي له يوم القیامة شجاع أقرع "ال يأتي رجل مواله فیسأله من فضل ھو عنده فیمنعه إياه إ-7575

.يتلمظ فضله الذي منع منه"

: حم.2438الصحیحة "ن" عن معاوية بن حیدة."حسن"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.7477قلت: وراه البخاري وغیره عنه نحوه، ومضى برقم 1

.إال والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم""ال يأتي علیكم عام وال يوم -7576- 1257-ص 

.1/10الصحیحة "حم خ ھـ" عن أنس."صحیح"

."ال يأخذ أحد شبرا من األرض بغیر حقه إال طوقه هللا إلى سبع أرضین يوم القیامة"-7577-2711

"م" عن أبي ھريرة."صحیح"

.وال جادا وإن أخذ عصا صاحبه فلیردھا علیه""ال يأخذن أحدكم متاع صاحبه العبا- 7578-2712

.1518، اإلرواء 2948المشكاة "حم د ت ك" عن السائب بن يزيد."حسن"



."ال يأكل أحدكم بشماله وال يشرب بشماله فإن الشیطان يأكل بشماله ويشرب بشماله"-7579-2713

: حم، خد.1236الصحیحة "م ت" عن ابن عمر."صحیح"

."ال يأكل أحدكم من لحم أضحیته فوق ثالثة أيام"-7580-2714

.1155اإلرواء "حم م ت" عن ابن عمر."صحیح"

."ال يؤم الرجل في سلطانه وال يجلس على تكرمته في بیته إال بإذنه"-7581-2715

.1: حم، م494، اإلرواء 594صحیح أبي داود "ت" عن ابن مسعود."صحیح"

."ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلیه من ولده ووالده والناس أجمعین"-7582

.23مختصر مسلم "حم ق ن ھـ" عن أنس."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

."يؤم القوم ..."قلت: ويأتي حديثھم بلفظ: 1

.ؤمن أحدكم حتى يحب ألخیه ما يحب لنفسه""ال ي-7583- 1258-ص 

.73، الصحیحة 24مختصر مسلم "حم ق ت ن ھـ" عن أنس."صحیح"

"ال يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشھد أن ال إله إال هللا وأني رسول هللا بعثني بالحق - 7584-2716

"حم ت ھـ ك" عن علي. .شره"ويؤمن بالموت ويؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر خیره و

: حب، ابن أبي عاصم.887و 130، السنة 104المشكاة "صحیح"

"ال يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خیره وشره حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن لیخطئه وما - 7585-2717

.أخطأه لم يكن لیصیبه"

د.: ع2439الصحیحة "ت" عن جابر."صحیح"

."ال يباع فضل الماء لیباع به الكأل"- 7586-2718

أحاديث البیوع."م" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ال يبع أحدكم على بیع أخیه"-7587-2719

أحاديث البیوع."خ ن ھـ" عن ابن عمر."صحیح"

.ذر""ال يبع الرجل على بیع أخیه حتى يبتاع أو ي- 7588-2720

أحاديث البیوع. "ن" عن ابن عمر."صحیح"

"حم ق ."ال يبع بعضكم على بیع بعض وال تلقوا السلع حتى يھبط بھا إلى السوق"-7589-2721

د" عن ابن عمر. 

، أحاديث البیوع: ن، الدارمي.1297اإلرواء "صحیح"

.عض وال يخطب بعضكم على خطبة بعض""ال يبع بعضكم على بیع ب- 7590-2722

أحاديث البیوع: حم، خ، ن."ت" عن ابن عمر."صحیح"

"ال يبع حاضر لباد وال تناجشوا وال يبع الرجل - 7591-2723



على بیع أخیه وال يخطب على خطبة أخیه وال تسأل المرأة طالق أختھا لتكفأ ما في - 1259-ص 

.لھا ما كتب هللا لھا"إنائھا ولتنكح فإنما

أحاديث البیوع: حم، م، ھق."خ ت ن ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

7592-2724-.

األحاديث "م" عن أبي ھريرة "حم ت ن" عن ابن عباس "حم حب" عن أبي سعید."صحیح"

أبي سعید.-ابن عباس. م، الطیالسي-أبي ھريرة. الضیاء-حم:1234الصحیحة 

"ق د ن" عن أبي ."ال يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي ال يجري ثم يغتسل فیه"- 7593-2725

ھريرة. 

.62، صحیح أبي داود 112، 111مختصر مسلم "صحیح"

.ثم يتوضأ منه""ال يبولن أحدكم في الماء الدائم -7594-2726

: أبو عوانة.63صحیح أبي داود "حم ت ن" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ال يبولن أحدكم في الماء الدائم وال يغتسل فیه من الجنابة"- 7595-2727

: حم، ھـ، ھق.63صحیح أبي داود "د حب" عن أبي ھريرة."صحیح"

.كم في الماء الراكد""ال يبولن أحد-7596-2728

.1/1621م "ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

"ال يبولن أحدكم في مستحمه ...". -7597-2729

، صحیح 26، ضعیف أبي داود 353المشكاة ك حب" عن عبدهللا بن مغفل.4"حم "صحیح"

. 21أبي داود 

.لقبلة""ال يبولن أحدكم مستقبل ا- 7598-2730

"ھـ" عن عبدهللا بن الحارث بن جزء."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"نھى أن يبال ... ".بلفظ: قلت: ومضى حديثه 1

.1أبي أيوب األنصاري-، الدارمي، قط، ھق4: مالك، حم، ق، 7صحیح أبي داود - 1260-ص 

.ة في بیت إال أن يكون ناكحا أو ذا محرم""ال يبیتن رجل عند امرأ-7599-2731

"م" عن جابر."صحیح"

."ال يبیع الرجل على بیع أخیه وال يخطب على خطبة أخیه إال أن يأذن له"-7600-2732

أحاديث البیوع: ھق."حم م د ن" عن ابن عمر."صحیح"

.يسوم على سوم أخیه""ال يبیع الرجل على بیع أخیه وال -7601-2733

أحاديث البیوع: م."ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

. "ال يبیع حاضر لباد ..."-7602

أحاديث البیوع."د ن" عن أنس."صحیح"

" عن جابر. 4"حم م ."ال يبیعن حاضر لباد دعوا الناس يرزق بعضھم من بعض"-7603-27350

أحاديث بیوع الموسوعة: الشافعي، الطحاوي، ابن الجارود، الطیالسي، ھق."صحیح"



."ال يتجالس قوم إال باألمانة"-7604

.2324، 199الضعیفة "المخلص" عن مروان بن الحكم."حسن"

."ال يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه"- 7605-2736

."خ" عن جابر"صحیح"

."ال يتحر أحدكم فیصلي عند طلوع الشمس وال عند غروبھا"-7606-2737

"ق" عن ابن عمر."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.262"إذا أتى أحدكم ..."قلت: ومضى حديثه بلفظ:1

."ال يتفرقن عن بیع إال عن تراض"- 2738-7607- 1261-ص 

: د، حم.2805المشكاة ت" عن أبي ھريرة.""حسن"

."ال يتكلفن أحد لضیفه ما ال يقدر علیه"-7608

: أبو نعیم، خط، الديلمي.2440الصحیحة "ھب" عن سلمان."حسن"

"."ال يتم بعد احتالم وال صمات يوم إلى اللیل-7609

.1244اإلرواء "د" عن علي."صحیح"

."ال يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسیئا فلعله يستعتب"-7610

"حم خ ن" عن أبي ھريرة."صحیح"

"ال يتمنین أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان ال بد متمنیا فلیقل: اللھم أحیني ما كانت - 7611-2739

" عن أنس. 4"حم ق ."الحیاة خیرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خیرا لي

.4، أحكام الجنائز 683، اإلرواء 1884مختصر مسلم "صحیح"

"ال يتمنین أحدكم الموت وال يدع به من قبل أن يأتیه إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله وإنه -7612-2740

.ال يزيد المؤمن عمره إال خیرا"

.148/167، العلم ألبي خیثمة 1885مختصر مسلم "حم م" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ال يتوارث أھل ملتین"-7613-2741

.3047- 3046، المشكاة 1675اإلرواء "ت" عن جابر "ن ك" عن أسامة."صحیح"

."ال يتوارث أھل ملتین شتى"-7614-2742

لسابقان.المصدران ا"حم د ھـ" عن ابن عمرو."حسن"

."ال يتوضأ رجل فیحسن وضوءه ثم يصلي الصالة إال غفر له ما بینه وبین الصالة التي تلیھا"-7615

.122العلم ألبي خیثمة "ق" عن عثمان."صحیح"- 1262-ص 

ن "ال يجتمع غبار في سبیل هللا ودخان جھنم في جوف عبد أبدا وال يجتمع الشح واإليما-7616-2743

.في قلب عبد أبدا"



.3828المشكاة "ن ك" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ال يجتمع غبار في سبیل هللا ودخان جھنم في منخري مسلم أبدا"-7617-2744

.2/166، الترغیب 3828المشكاة "ن ھـ حب" عن أبي ھريرة."صحیح"

.نار أبدا""ال يجتمع كافر وقاتله في ال-7618

"م د" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ال يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدھما اآلخر: مؤمن قتل كافرا ثم سدد"- 7619-2745

.1099مختصر مسلم "حم م" عن أبي ھريرة."صحیح"

معان في جوف مؤمن غبار "ال يجتمعان في النار مسلم قتل كافرا ثم سدد وقارب وال يجت-7620-27456

.في سبیل هللا وفیح جھنم وال يجتمعان في قلب عبد اإليمان والحسد"

.2/167الترغیب "حم ن ك" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ال يجمع بین المرأة وعمتھا وال بین المرأة وخالتھا"-7621-2747

"ق ن" عن أبي ھريرة."صحیح"

.ولد والدا إال أن يجده مملوكا فیشتريه فیعتقه""ال يجزي-7622

.892، مختصر مسلم 1747اإلرواء "خد م ت ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ال يجلد فوق عشرة أسواط إال في حد من حدود هللا"-7623

اإلرواء ،1049مختصر مسلم " عن أبي بردة بن نیار.4"حم ق "صحیح"- 1263-ص 

2180.

"ال يجلس قوم مجلسا ال يصلون فیه على رسول هللا صلى هللا علیه وسلم إال كان علیھم -7624-2748

.حسرة وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب"

أبي ھريرة.-: حم، حب، ك، الخطیب76الصحیحة "ن" عن أبي سعید."صحیح"

"د ك" عن ابن عمرو. .أمر في مالھا إذا ملك زوجھا عصمتھا""ال يجوز المرأة -7625-2749

كعب بن -: حم، ن، تخ، ھـ، الطحاوي، ابن منده2/45، صحیح الترغیب 825الصحیحة "صحیح"

. 1واثلة-عبادة بن الصامت. تمام-مالك. حم

."ال يجوز المرأة عطیة إال أن يأذن زوجھا"-7626-2750

.932، صحیح الترغیب 825الصحیحة "د" عن ابن عمرو."صحیح"

."ال يجوع أھل بیت عندھم التمر"-7627

"م" عن عائشة."صحیح"

."ال يحافظ على صالة الضحى إال أواب وھي صالة األوابین"-7628

، طب.: ابن خزيمة676، الترغیب 703الصحیحة "ك" عن أبي ھريرة."حسن"

"ال يحب األنصار إال مؤمن وال يبغضھم إال منافق من أحبھم أحبه هللا ومن أبغضھم أبغضه -7629-2751

.هللا"

. 37مختصر مسلم "حم ق ت ن" عن البراء."صحیح"

"ال يحب هللا العقوق ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلینسك عن الغالم شاتان مكافأتان -7630

.وعن الجارية شاة"



رجل -: حم، ك، ھق. مالك1655، الصحیحة 4156المشكاة "د ن" عن ابن عمر."صحیح"

صحابي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

."لیس للمرأة ... "بلفظ: 5424قلت: وقد مضى حديثه برقم 1

."ال يحتكر إال خاطئ"-7631- 1264-ص 

.325غاية المرام "حم م د ن ھـ" عن معمر بن عبد هللا."صحیح"

."ال يحج بعد العام مشرك وال يطوف بالبیت عريان"- 7632-2752

.1101، اإلرواء 642مختصر مسلم "خ" عن أبي ھريرة."صحیح"

.قبل الفطام""ال يحرم من الرضاع إال ما فتق األمعاء في الثدي وكان-7633-2753

.2150، اإلرواء 3173المشكاة "ت" عن أم سلمة."صحیح"

"ال يحقرن أحدكم شیئا من المعروف فإن لم يجد فلیلق أخاه بوجه طلق وإذا اشتريت لحما - 7634-2754

.أو طبخت قدرا فأكثر مرقته واغرف منه لجارك"

.8/37م "ت" عن أبي ذر."صحیح"

."ال يحكم أحدكم بین اثنین وھو غضبان"- 7635-2755

.2626، اإلرواء 1055مختصر مسلم "م ت ن" عن أبي بكرة."صحیح"

"ال يحلبن أحد ماشیة امرئ بغیر إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته - 7636-2756

.ماتھم فال يحلبن أحد ماشیة أحد إال بإذنه"فینتقل طعامه؟! فإنما تخزن لھم ضروع مواشیھم أطع

.2522اإلرواء "ق د ھـ" عن ابن عمر."صحیح"

."ال يحلف أحد عند منبري على يمین آثمة ولو على سواك رطب إال وجبت له النار"- 7637-2757

.2697اإلرواء "ھـ ك" عن أبي ھريرة."صحیح"

يحلف أحد عند منبري ھذا على يمین آثمة ولو "ال - 7638-2758

.على سواك أخضر إال تبوأ مقعده من النار"- 1265-ص 

المصدر نفسه."حم د ن حب ك" عن جابر."صحیح"

."ال يحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغیر إذنه"-7639-2759

"حم م" عن جابر."صحیح"

.ن الكلب وال حلوان الكاھن وال مھر البغي""ال يحل ثم-7640-2760

أحاديث البیوع."د ن" عن أبي ھريرة."صحیح"

"ال يحل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث: رجل زنى بعد إحصان أو ارتد بعد إسالم أو قتل -7641-2761

"حم ت ن ھـ ك" عن عثمان "حم ن" عن عائشة..نفسا بغیر حق فیقتل به"

.2196اإلرواء "صحیح"



"ال يحل دم امرئ مسلم يشھد أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا إال بإحدى ثالث: - 7642-2762

.يقتل نفسا فیقتل بھا"

المصدر نفسه." عن عائشة."د ن"صحیح"

"ال يحل دم امرئ مسلم يشھد أن ال إله إال هللا وأني رسول هللا إال بإحدى ثالث: الثیب - 7643-2763

" عن ابن مسعود.4"حم ق .الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة"

اصم.: ابن أبي ع60، السنة 2196اإلرواء "صحیح"

، 1"ال يحل سلف وبیع وال شرطان في بیع- 7644-2764

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال المناوي: كبعتك نقدا بدينار، ونسیئة بدينارين. 1

قلت: فھو بیع التقسیط المعروف الیوم، والنھي عنه لیس لجھالة الثمن كما يظن البعض، وإنما العلة 

.6116ح به في حديث أبي ھريرة المتقدم برقم الربا، كما ھو مصر

.1ك" عن ابن عمرو4"حم .وال ربح ما لم يضمن وال بیع ما لیس عندك"- 1266-ص 

، أحاديث البیوع.1306، اإلرواء 2870المشكاة "صحیح"

."ال يحل ألحدكم أن يحمل بمكة السالح"-7645-2665

.767مختصر مسلم ر."م" عن جاب"صحیح"

."ال يحل المرأة أن تسافر إال ومعھا ذو محرم منھا"-7646-2666

"م" عن أبي ھريرة."صحیح"

"ال يحل المرأة أن تصوم وزوجھا شاھد إال بإذنه أو تأذن في بیته إال بإذنه وما أنفقت من - 7647-2667

"خ" عن أبي ھريرة..نفقة من غیر أمره فإنه يؤدي إلیه شطره"

.2: حم، د931، صحیح الترغیب 2004اإلرواء "صحیح"

7648-2768 -

.علیه أربعة أشھر وعشرا"

ت ھـ" عن حفصة وعائشة "ن" عن أم " عن أم حبیبة وزينب بنت جحش "حم م 3"حم ق "صحیح"

.24، أحكام الجنائز ص 2014اإلرواء سلمة.

7649-2769 -

ا نبذة من فإنھا ال تكتحل وال تلبس ثوبا مصبوغا إال ثوب عصب وال تمس طیبا إال إذا طھرت من محیضھ

.قسط أظفار"

.2014اإلرواء "حم ق د ن ھـ" عن أم عطیة."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.6959قلت: مضى له شاھد في المناھي برقم 1

."غیر رمضان"قلت: وفي روايتھما زيادة بلفظ: 2



والیوم اآلخر أن تسافر سفرا يكون ثالثة أيام -2770-7650- 1267-ص 

.فصاعدا إال ومعھا أبوھا أو ابنھا أو زوجھا أو أخوھا أو ذومحرم منھا"

.645مختصر مسلم "حم م د ت ھـ" عن أبي سعید."صحیح"

.عھا ذو محرم"- 7651-2771

"م" عن ابن عمر."صحیح"

7652-2772 -.

: خ.567، اإلرواء 646مختصر مسلم "حم م د ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

.اآلخر أن تسافر مسیرة يوم ولیلة إال مع ذي محرم"-7653-2773

المصدر نفسه."حم ق د ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

7654-2774 -

ده فیه وال يركب دابة من فيء المسلمین يقسم وال أن يلبس ثوبا من فيء المسلمین حتى إذا أخلقه ر

"حم د حب" عن رويفع بن ثابت األنصاري وروى "ت" صدره..حتى إذا أعجفھا ردھا فیه"

.2137، 187اإلرواء "حسن"

ال يحل لرجل أن يعطي عطیة أو يھب ھبة فیرجع فیھا إال الوالد فیما يعطي ولده ومثل "-7655-2775

.لعطیة ثم يرجع فیھا كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قیئه"الذي يعطي ا

.1622، اإلرواء 3021، المشكاة 1/363الضعیفة ك" عن ابن عمر وابن عباس.4"حم "صحیح"

."ال يحل لرجل أن يفرق بین اثنین إال بإذنھما"-7656- 1268-ص 

.4703المشكاة "حم د ت" عن ابن عمرو."صحیح"

."ال يحل لمؤمن أن يھجر أخاه فوق ثالثة أيام"-7657-2776

.2029اإلرواء "م" عن ابن عمر."صحیح"

."ال يحل لمسلم أن يروع مسلما"-7658

.447غاية المرام "حم د" عن رجال."صحیح"

.اه فوق ثالث فمن ھجر فوق ثالث فمات دخل النار"أن يھجر أخ1"ال يحل لمسلم-7659-2777

.5035، المشكاة 2029اإلرواء "د" عن أبي ھريرة."صحیح"

"ال يحل لمسلم أن يھجر أخاه فوق ثالث لیال يلتقیان فیصد ھذا ويصد ھذا وخیرھما الذي -7660-2778

.يبدأ بالسالم"

.2029اإلرواء ."حم ق د ت" عن أبي أيوب"صحیح"

."ال يحل لي من غنائمكم مثل ھذا إال الخمس والخمس مردود فیكم"-7661-2779

.1240اإلرواء "د" عن عمرو بن عبسة."صحیح"

."ال يحل مال امرئ مسلم إال بطیب نفس منه"- 7662-2780

.1459، اإلرواء 2946المشكاة الرقاشي.2"د" عن حنیفة"صحیح"

."ال يختلجن في صدرك شيء ضارعت فیه النصرانیة"-7663-2781



.92حجاب المرأة ص "حم د ت" عن ھلب."حسن"

."ال يخطب أحدكم على خطبة أخیه"- 7664-2782

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اة" وغیرھما. األصل: لمؤمن، والتصويب من "د" و"المشك1

األصل "خیفة" والتصويب من كتب الرجال.2

.1030، الصحیحة 1817اإلرواء "ن ھـ" عن أبي ھريرة وابن عمر."صحیح"- 1269-ص 

."ال يخطب أحدكم على خطبة أخیه حتى ينكح أو يترك"-7665-2783

.1030لصحیحة ، ا1817اإلرواء "ن" عن أبي ھريرة."صحیح"

"ال يخطب الرجل على خطبة أخیه وال يسوم على سوم أخیه وال تنكح المرأة على عمتھا -7666-2784

.وال على خالتھا وال تسأل المرأة طالق أختھا لتكفأ صحفتھا ولتنكح فإنما لھا ما كتب هللا لھا"

"م" عن أبي ھريرة."صحیح"

.نكم عمله الجنة وال يجیر من النار وال أنا إال برحمة هللا""ال يدخل أحدا م- 7667-2785

"م" عن جابر."صحیح"

"ال يدخل الجنة أحد إال أري مقعده من النار لوأساء لیزداد شكرا وال يدخل النار أحد إال أري -7668-2786

.مقعده من الجنة لو أحسن لیكون علیه حسرة"

."خ" عن أبي ھريرة"صحیح"

."ال يدخل الجنة الجواظ وال الجعظري"-7669-2787

.5080المشكاة "د" عن حارثة بن وھب."صحیح"

"ال يدخل الجنة إال نفس مسلمة وال يطوف بالبیت عريان وال يجتمع المسلمون والمشركون في -7670

إلى مدته ومن لم يكن له عھد المسجد الحرام بعد عامھم ھذا ومن كان بینه وبین النبي عھد فعھده

.فأجله أربعة أشھر"

.1101اإلرواء "حم ت ك" عن علي."صحیح"

."ال يدخل الجنة قاطع"-7671

، غاية 1765مختصر مسلم "حم ق د ت" عن جبیر بن مطعم."صحیح"- 1270-ص 

.403المرام 

."ال يدخل الجنة قتات"-7672-2788

.1034، الصحیحة 1808مختصر مسلم " عن حذيفة.3"حم ق حیح""ص

."ال يدخل الجنة مدمن خمر"-7673-2789

.678، 675، 672الصحیحة "ھـ" عن أبي الدرداء."صحیح"

ثوبه "ال يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قیل: إن الرجل يحب أن يكون-7674-2790



"م" عن ابن .حسنا ونعله حسنة قال: إن هللا جمیل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس"

مسعود.

عن عبد - : حم، د، ت، ابن خزيمة، ابن سعد. طب115، إصالح المساجد 54مختصر مسلم "صحیح"

هللا بن سالم.

.""ال يدخل الجنة من ال يأمن جاره بوائقه-7675

أنس.-: حب، ك549، الصحیحة 33مختصر مسلم "م" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ال يدخل الجنة منان وال عاق وال مدمن خمر"-7676-2791

.670الصحیحة "ن" عن ابن عمرو."صحیح"

."ال يدخل المدينة المسیح والطاعون"- 7677-2792

.2457الصحیحة ن أبي ھريرة."خ" ع"صحیح"

."ال يدخل المدينة رعب المسیح الدجال لھا يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان"-7678-2793

المصدر نفسه."خ" عن أبي بكرة."صحیح"

قلبه "ال يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان وال يدخل الجنة أحد في- 7679-2794

.مثقال حبة خردل من كبرياء"

.115إصالح المساجد "م د ت ھـ" عن ابن مسعود."صحیح"

."ال يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة"-2795-7680- 1271-ص 

، السنة 2160، الصحیحة 1719مختصر مسلم "حم د ت" عن جابر "م" عن أم مبشر."صحیح"

أم.-حم، ابن أبي عاصم، ابن سعد:860

."ال يدخلن رجل بعد يومي ھذا على مغیبة إال ومعه رجل أو اثنان"- 7681-2796

.1440مختصر مسلم "حم م" عن ابن عمر."صحیح"

."ال يذبحن أحدكم حتى يصلي"-7682-2797

.6/75م "ت" عن البراء."صحیح"

"ال يذھب اللیل والنھار حتى تعبد الالت والعزى ثم يبعث هللا ريحا طیبة فیتوفى كل من -7683-2798

.كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فیبقى من ال خیر فیه فیرجعون إلى دين آبائھم"

.1، الصحیحة 2013مختصر مسلم "م" عن عائشة."صحیح"

.نھار حتى يملك رجل من الموالي يقال له جھجاه""ال يذھب اللیل وال-7684-2799

: حم، م. 2441الصحیحة "ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ال يرث الكافر المسلم وال المسلم الكافر"-7685

.994، مختصر مسلم 1675اإلرواء " عن أسامة.4"حم ق "صحیح"

.الد من ولده والعائد في ھبته كالعائد في قیئه""ال يرجع أحد في ھبته إال الو-7686-2800

.3020المشكاة "حم ن ھـ" عن ابن عمرو."صحیح"

."ال يرد القضاء إال الدعاء وال يزيد في العمر إال البر"-7687

.154الصحیحة "ت ك" عن سلمان."حسن"



ة ما دامت الصالة تحبسه ال يمنعه أن ينقلب "ال يزال أحدكم في صال- 2801-7688- 1272-ص 

.إلى أھله إال الصالة"

: خ.489صحیح أبي داود "حم م ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ال يزال الدين ظاھرا ما عجل الناس الفطر ألن الیھود والنصارى يؤخرون"-7689-2802

: حب.1067صحیح الترغیب -1995كاة المش"د ك" عن أبي ھريرة."حسن"

."ال يزال العبد في صالة ما دام في المسجد ينتظر الصالة ما لم يحدث"-7690-2803

.490صحیح أبي داود "ق د ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ال يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما"- 7691-2804

بن عمر."حم خ" عن ا"صحیح"

."ال يزال هللا يغرس في ھذا الدين غرسا يستعملھم فیه بطاعته إلى يوم القیامة"-7692-2805

: تخ.2442الصحیحة "حم ھـ" عن أبي عنبة الخوالني."حسن"

.2صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح"1"ال يزال المؤمن معنقا-7693-2806

، تخ، خل.3467المشكاة "د" عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت.حیح""ص

."ال يزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر"-7694

، 1065، صحیح الترغیب 593مختصر مسلم "حم ق ت" عن سھل بن سعد."صحیح"

.917اإلرواء 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المعنق: طويل العنق، الذي له سوابق في الخیر.1

أي أعیا وانقطع، ووقع في األصل "بلج". وھو خطأ.2

."ال يزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر فإن الیھود يؤخرون"-2807-7695- 1273-ص 

حب.، ابن خزيمة، 1067، الترغیب 1995المشكاة "ھـ" عن أبي ھريرة."حسن"

"ال يزال الناس يتساءلون حتى يقال: ھذا خلق هللا الخلق فمن خلق هللا؟ فمن وجد من -7696-2808

.

.116الصحیحة "م د" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ال يزال أھل الغرب ظاھرين على الحق حتى تقوم الساعة"-7697-2809

.963، الصحیحة 1097مختصر مسلم "م" عن سعد."صحیح"

."ال يزال قلب الكبیر شابا في اثنتین: في حب الدنیا وطول األمل"- 7698-2810

.1906الصحیحة "خ" عن أبي ھريرة."صحیح"

"د" عن عائشة.."ال يزال قوم يتأخرون عن الصف األول حتى يؤخرھم هللا في النار"-7699-2811

: ابن خزيمة، حب.510، صحیح الترغیب 682صحیح أبي داود "صحیح"

."ال يزال لسانك رطبا من ذكر هللا"-7700-2812

.2/227، الترغیب 3الكلم الطیب "حم ت ھـ حب ك" عن عبدهللا بن بسر."صحیح"

.س من أمتي ظاھرين على الحق حتى يأتیھم أمر هللا وھم ظاھرون""ال يزال نا-7701-2813



.1955الصحیحة "خ" عن المغیرة بن شعبة."صحیح"

."ال يزال ھذا األمر في قريش ما بقي من الناس اثنان"-7702

.374، الصحیحة 1194مختصر مسلم "حم ق" عن ابن عمر."صحیح"- 1274-ص 

"ال يزال ھذا الدين قائما حتى يكون علیكم اثنا عشر خلیفة كلھم تجتمع علیه األمة كلھم -7703-2814

. من قريش ثم يكون الھرج"

. 962، 375الصحیحة "حم ق د ت" عن جابر بن سمرة."صحیح"

.تقوم الساعة""ال يزال ھذا الدين قائما يقاتل علیه عصابة من المسلمین حتى -7704-2815

.961الصحیحة "م" عن جابر بن سمرة."صحیح"

"ال يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطیعة رحم ما لم يستعجل يقول: قد دعوت وقد -7705-2816

.دعوت فلم يستجب لي فیستحسر عند ذلك ويدع الدعاء"

.1887سلم مختصر م"م" عن أبي ھريرة."صحیح"

"ال يزني الزاني حین يزني وھو مؤمن وال يسرق السارق حین يسرق وھو مؤمن وال -7706-2817

" عن أبي ھريرة.3"م .يشرب الخمر حین يشربھا وھو مؤمن والتوبة معروضة بعد"

. 43سلم عائشة وابن أبي أوفى. مختصر م-: ابن أبي شیبة41-38إيمان ابن أبي شیبة "صحیح"

"ال يزني الزاني حین يزني وھو مؤمن وال يشرب الخمر حین يشربھا وھو مؤمن وال يسرق -7707-2818

السارق حین يسرق وھو مؤمن وال ينھب نھبة ذات شرف يرفع الناس إلیه فیھا أبصارھم حین ينتھبھا 

.وھو مؤمن"

أحدكم حین يغل وھو مؤمن فإياكم "حم ق ن ھـ" عن أبي ھريرة زاد "حم م" "وال يغل"صحیح"

إياكم".

"ال يزني العبد حین يزني وھو مؤمن وال يسرق حین يسرق وھو مؤمن وال يشرب الخمر -7708-2819

.حین يشربھا وھو مؤمن وال يقتل وھو مؤمن"

"حم خ ن" عن ابن عباس."صحیح"- 1275-ص 

نده فیمنعه إياه إال دعي له يوم القیامة فضله الذي "ال يسأل الرجل مواله من فضل ھو ع-7709-2820

.منعه شجاعا أقرع"

.886صحیح الترغیب "د" عن معاوية بن حیدة."حسن"

"ال يسب أحدكم الدھر فإن هللا ھوالدھر وال يقولن أحدكم للعنب: الكرم فإن الكرم الرجل -7710-2821

.المسلم"

: حم.1161الروض النضیر ھريرة."م" عن أبي "صحیح"

."ال يستحي هللا من الحق ال يستحي هللا من الحق ال تأتوا النساء في أعجازھن"-7711-2822

"حم ن حب ھـ" عن خزيمة بن ثابت. 

.2005، اإلرواء 29آداب الزفاف "صحیح"



".القیامة"ال يستر هللا على عبد في الدنیا إال ستره يوم - 7712-2823

"م" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ال يستر عبد عبدا في الدنیا إال ستره هللا يوم القیامة"-7713-2824

.4/384، ب: ك 1777مختصر مسلم "م" عن أبي ھريرة."صحیح"

.إحدى رجلیه على األخرى"1"ال يستلق اإلنسان على قفاه ويضع- 7714-2825

.1255الصحیحة "م" عن جابر."صحیح"

."ال يستنج أحدكم بدون ثالثة أحجار"- 7715-2826

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد عزاه في "الجامع اليستلقین أحدكم ثم يضع .."لیس ھو عند مسلم بھذا اللفظ، وإنما بلفظ: "1

فظ "حب" وحده.الكبیر" إلى "م، حب" معا، فالظاھر أنه ل

"م ن" عن سلمان."صحیح"- 1276-ص 

"ال يشر أحدكم على أخیه بالسالح فإنه ال يدري لعل الشیطان ينزع في يده فیقع في -7716-2827

.حفرة من النار"

"حم ق" عن أبي ھريرة."صحیح"

.ین يوما""ال يشرب الخمر رجل من أمتي فیقبل هللا منه صالة أربع- 7717-2828

: خز، ك.709الصحیحة "ن" عن ابن عمرو."صحیح"

."ال يشربن أحد منكم قائما ..."-7718-2829

.175، الصحیحة 931، الضعیفة 1294مختصر مسلم "م" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ال يشكر هللا من ال يشكر الناس"-7719-2830

.416، الصحیحة 963صحیح الترغیب د حب" عن أبي ھريرة."حم "صحیح"

."ال يشھد أحد أنه ال إله إال هللا وأني رسول هللا فیدخل النار أو تطعمه"- 7720-2831

.5/449: حم 14مختصر مسلم "م" عن عتبان بن مالك."صحیح"

حد من أمتي إال كنت له شفیعا أو شھیدا يوم "ال يصبر على ألواء المدينة وشدتھا أ-7721-2832

.القیامة"

، فقه 779مختصر مسلم "م ت" عن أبي ھريرة وابن عمر "حم م" عن أبي سعید."صحیح"

.184السیرة 

."ال يصلح الصیام في يومین: يوم األضحى ويوم الفطر من رمضان"-7722-2833

"م" عن أبي سعید."صحیح"

"ال يصلح الكذب إال في ثالث: يحدث الرجل امرأته لیرضیھا والكذب في الحرب والكذب -7723-2834

.لیصلح بین الناس"



: حم، الطحاوي.545الصحیحة "ت" عن أسماء بنت يزيد."حسن"- 1277-ص 

والدينار بالدينار ال "ال يصلح صاع من تمر بصاعین وال درھم بدرھمین والدرھم بالدرھم - 7724-2835

.فضل بینھما إال وزنا"

أحاديث البیوع."ھـ" عن أبي سعید."صحیح"

"ال يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح أن يسجد بشر لبشر ألمرت المرأة أن تسجد -7725-2736

بجس بالقیح لزوجھا من عظم حقه علیھا والذي نفسي بیده لوأن من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تن

.والصديد ثم أقبلت تلحسه ما أدت حقه"

.3/75الترغیب "حم ن" عن أنس."صحیح"

"حم ق د ن" عن ."ال يصلي أحدكم في الثوب الواحد لیس على عاتقه منه شيء"-7726-2837

أبي ھريرة.

.275، اإلرواء 637صحیح أبي داود "صحیح"

."ال يصلي اإلمام في الموضع الذي صلى فیه المكتوبة حتى يتحول"-7727-2838

.953، المشكاة 629"د ھـ" عن المغیرة بن شعبة. صحیح أبي داود "صحیح"

."ال يصلى في أعطان اإلبل ويصلى في مراح الغنم"-7728-2839

.176اإلرواء "ھـ" عن سبرة بن معبد."صحیح"

."ال يصلین أحدكم وھو عاقص شعره"-7729-2840

.2386الصحیحة "ھـ" عن أبي رافع."صحیح"

."ال يصومن أحدكم يوم الجمعة إال أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده"-7730-2841

.959اإلرواء " عن أبي ھريرة.4"ق "صحیح"

لمؤمن شوكة فما فوقھا إال رفعه هللا بھا درجة وحط عنه بھا "ال يصیب ا-2842-7731- 1278-ص 

.خطیئة"

.8/151م "ت حب" عن عائشة."صحیح"

.2"ال يصیب عبدا نكبة فما فوقھا أو دونھا إال بذنب وما يعفو هللا عنه أكثر"-7732-2843

.1558المشكاة "ت" عن أبي موسى."حسن"

"ال يعدي شيء شیئا فمن أجرب األول؟ ال عدوى وال صفر خلق هللا كل نفس فكتب حیاتھا - 7733-2844

.ورزقھا ومصائبھا"

: الطحاوي.1152الصحیحة "حم ت" عن ابن مسعود."صحیح"

.بعضكم بعضا"3"ال يعضه-7734

: حم، م.2434الصحیحة "الطیالسي" عن عبادة."صحیح"

."ال يغتسل أحدكم في الماء الدائم وھو جنب"-7735-2845

"م ن ھـ" عن أبي ھريرة. "صحیح"

"ال يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطھر ما استطاع من الطھر ويدھن من دھنه أو يمس من - 7736-2846

إال غفر له ما بینه طیب بیته ثم يخرج فال يفرق بین اثنین ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم اإلمام

.وبین الجمعة األخرى"



: الدارمي.2/247، الترغیب 28"حم خ" عن سلمان. األجوبة النافعة "صحیح"

."ال يغرنكم في سحوركم أذان بالل وال بیاض األفق المستطیل حتى يستطیر"- 7737-2848

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

."ما من مسلم يشاك ..."ثه بلفظ:قلت: وقد مضى حدي1

ْ كَثِیرٍ}وتمام الحديث عند مخرجه: وقرأ 2 ن و عَ فُ ْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْ بَت َ ا كَس یبَةٍ فَبِمَ ْ مُصِ .{وَمَا أَصَابَكُمْ مِن

من "العضة" وزن "عنب" وھو الكذب والبھتان والسحر، وقد صح مرفوعا تفسیره بالنمیمة، فانظر 3

.85الحديث المتقدم 

.582، مختصر مسلم 915اإلرواء " عن سمرة.3"حم م "صحیح"- 1279-ص 

."ال يغل مؤمن"-7738

.1أبي ھريرة- 1/55، م 386، 2/317حم "طب" عن ابن عباس."صحیح"

قاه الدعاء "ال يغني حذر من قدر [والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وإن البالء لینزل فیتل-7739

.2فیعتلجان إلى يوم القیامة]"

.2234المشكاة "ك" عن عائشة."حسن"

."ال يفترقن اثنان إال عن تراض"- 7740-2848

.1238اإلرواء "د" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ال يفركن مؤمن مؤمنة إن كره منھا خلقا رضي منھا غیره"-7741-2849

"حم م" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ال يفطر من قاء وال من احتلم وال من احتجم"- 2850–7742

، ابن خزيمة.2015المشكاة "د" عن رجل."حسن"

"ال يفقه من قرأ القرآن من أقل من ثالث".-7743

.100صفة الصالة "د ت ھـ" عن ابن عمر."صحیح"

.يقاد الوالد بالولد""ال-7744-2851

.2214اإلرواء "حم ت" عن عمر."صحیح"

."ال يقبل هللا صالة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"-7745

.54صحیح أب داود "ق د ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.7696ثه المتقدم برقم قلت: وھو عندھما زيادة في حدي1

زيادة من "ك".2



."ال يقبل هللا صالة بغیر طھور وال صدقة من غلول"- 2852-7746- 1280-ص 

اإلرواء "م ھـ" عن ابن عمر "ھـ" عن أنس وأبي بكرة "د ن ھـ" عن والد أبي الملیح."صحیح"

.53، صحیح أب داود 104، مختصر مسلم 120

.ال يقبل هللا صالة حائض إال بخمار""-7747-2853

.762، المشكاة 196، اإلرواء 648صحیح أبي داود "د ك" عن عائشة."صحیح"

"ال يقبل هللا تعالى من مشرك أشرك بعد ما أسلم عمال حتى يفارق المشركین إلى -7748-2854

"ھـ" عن معاوية بن حیدة..المسلمین"

: ن، ك.369، الصحیحة 1207اإلرواء "حسن"

."ال يقتل الوالد بالولد"-7749-2855

.2214اإلرواء "د" عن عمر وابن عباس."صحیح"

"م" عن مطیع.."ال يقتل قرشي صبرا بعد ھذا الیوم إلى يوم القیامة"-7750-2856

السائب بن يزيد.-، الطحاوي، ك: حم2427، الصحیحة 1184مختصر مسلم "صحیح"

."ال يقتل مؤمن بكافر وال ذو عھد في عھده"-7751-2857

.2209، 2208اإلرواء "ھـ" عن ابن عباس."حسن"

."ال يقتل مسلم بكافر"-7752

.1/473، الضعیفة 2209اإلرواء "حم ت ھـ" عن ابن عمرو."صحیح"

."ال يقص إال أمیر أو مأمور أو مختال"-7753-2858

: حم، تخ.240المشكاة "د" عن عوف بن مالك."صحیح"

."ال يقص على الناس إال أمیر أو مأمور أو مراء"-7754

: الدارمي.598، الروض النضیر 241المشكاة "حم ھـ" عن ابن عمرو."صحیح"

.ال يقض القاضي بین اثنین وھو غضبان""-2859-7755- 1281-ص 

.2626اإلرواء "حم خ د ھـ" عن أبي بكرة."صحیح"

."ال يقضین أحد في قضاء بقضاءين وال يقضین أحد بین خصمین وھو غضبان"- 7756-2860

المصدر نفسه."ن" عن أبي بكرة."صحیح"

هللا إال حفتھم المالئكة وغشیتھم الرحمة ونزلت علیھم السكینة "ال يقعد قوم يذكرون -7757-2861

.وذكرھم هللا فیمن عنده"

.1308صحیح أبي داود "حم م" عن أبي ھريرة وأبي سعید."صحیح"

"ال يقل أحدكم: أطعم ربك وضئ ربك واسق ربك وال يقل أحد: ربي ولیقل: سیدي وموالي -7758-2862

.م: عبدي وأمتي ولیقل: فتاي وفتاتي وغالمي"وال يقل أحدك

.803، الصحیحة 1413مختصر مسلم "حم ق" عن أبي ھريرة."صحیح"

. "حم ق د ن" عن سھل بن "ال يقل أحدكم خبثت نفسي ولكن لیقل لقست نفسي"-7759-2863

حنیف "حم ق ن" عن عائشة.

سھل، عائشة.-: الطحاوي4765، المشكاة 1466مختصر مسلم "صحیح"

."ال يقل أحدكم نسیت آية كیت وكیت بل ھو نسي"-7760-2864



: حم، ابن أبي عاصم.422السنة "م" عن ابن مسعود."صحیح"

"د" ."ال يقولن أحدكم الكرم فإن الكرم الرجل المسلم ولكن قولوا: حدائق األعناب"-7761-2865

يرة.عن أبي ھر

.1161، الروض النضیر 1408مختصر مسلم "صحیح"

."ال يقم أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فیقعد ولكن لیقل: افسحوا"- 7762-2866

: حم.2502الصحیحة "م" عن جابر."صحیح"- 1282-ص 

اللھم ارحمني إن شئت اللھم ارزقني إن شئت "ال يقولن أحدكم: اللھم اغفر لي إن شئت -7763-2867

"حم ق د ن ھـ" عن أبي ھريرة..ولیعزم المسألة فإنه يفعل ما يشاء ال مكره له"

: ت.1333، صحیح أبي داود 1878مختصر مسلم "صحیح"

."ال يقولن أحدكم: إني خیر من يونس بن متى"-7764-2868

عود."خ" عن ابن مس"صحیح"

"ال يقولن أحدكم: عبدي وأمتي كلكم عبید هللا وكل نسائكم إماء هللا ولكن لیقل: غالمي -7765-2869

.وجاريتي وفتاي وفتاتي"

: حم، خد.803الصحیحة "م" عن أبي ھريرة."صحیح"

مالك: فتاي "ال يقولن أحدكم: عبدي أو أمتي وال يقولن المملوك: ربي وربتي ولیقل ال-7766-2870

.وفتاتي ولیقل المملوك: سیدي وسیدتي فإنكم المملوكون والرب هللا عز وجل"

، حم، خد.803الصحیحة "د" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ال يقولن أحدكم للعنب: الكرم فإنما الكرم: قلب المؤمن"-7767-2871

.1161، الروض النضیر 1408مسلم مختصر "حم م" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ال يقولن أحدكم: يا خیبة الدھر! فإن هللا ھو الدھر"-7768-2872

.1خ: أدب"م" عن أبي ھريرة."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.7330قلت: وقد سبق معزوا إلیه في الحديث 1

.أحدكم إلى الصالة وبه أذى""ال يقوم-2873-7769- 1283-ص 

.12ضعیف أبي داود "ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ال يقیم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فیه"-7770-2874

"ق ت" عن ابن عمر."صحیح"

."ال يقیم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فیه ولكن تفسحوا أو توسعوا"-7771-2875

.1428مختصر مسلم "حم م" عن ابن عمر.ح""صحی

"ال يكلم أحد في سبیل هللا وهللا أعلم بمن يكلم في سبیله إال جاء يوم القیامة وجرحه - 7772-2876



.دما اللون لون الدم والريح ريح المسك"1يثعب

.6/34، م 2/242حم "ت ن" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ال يكون اللعانون شفعاء وال شھداء يوم القیامة"-7773-2877

.1/48، ك 316خد "حم م د" عن أبي الدرداء."صحیح"

."ال يكون المؤمن لعانا"- 7774-2878

: خد.1014، السنة 4848المشكاة "ت" عن ابن عمر."صحیح"

سلما فوق ثالثة فإذا لقیه سلم علیه ثالث مرات كل ذلك ال يرد "ال يكون لمسلم أن يھجر م-7775-2879

.علیه فقد باء بإثمه"

.2089اإلرواء "د" عن عائشة."حسن"

."ال يكید أھل المدينة أحد إال انماع كما ينماع الملح في الماء"- 7776-2880

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المھملة، أي: يجري دمه كثرة.بفتح العین 1

"خ" عن سعد."صحیح"- 1284-ص 

"ال يلبس المحرم القمیص وال العمامة وال السرأويل وال البرنس وال ثوبا مسه ورس وال - 7777-2881

.زعفران وال الخفین إال أن ال يجد نعلین فلیلبس الخفین ولیقطعھما حتى يكونا أسفل من الكعبین"

.1012اإلرواء "حم ق د ن ھـ" عن ابن عمر."صحیح"

"ال يلج النار رجل بكى من خشیة هللا حتى يعود اللبن في الضرع وال يجتمع غبار في - 7778-2882

.سبیل هللا ودخان جھنم في منخري مسلم أبدا"

.2/166، الترغیب 3828المشكاة "حم ت ن ك" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ال يلدغ المؤمن من جحر مرتین"-7779

.4/260- 1175، الصحیحة 44مختصر مسلم "حم ق د ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

"طب" عن ابن عمر.."ال يمس القرآن إال طاھر"-7780

.122، اإلرواء 465، المشكاة 573الروض النضیر "صحیح"

أحدكم ذكره بیمینه وھو يبول وال يتمسح من الخالء بیمینه وال يتنفس في "ال يمسكن-7781-2883

.اإلناء"

.114مختصر مسلم "م" عن أبي قتادة."صحیح"

."ال يمش أحدكم في نعل واحدة وال خف واحد لینعلھما جمیعا أو لیخلعھما جمیعا"- 7782-2884

، ب.1381مختصر مسلم "ق د ت ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ال يمنع أحدكم فضل الماء لیمنع به الكأل"-7783-2885

أحاديث البیوع."ق د ت ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"



."ال يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره"- 2886-7784- 1285-ص 

س "حم ھـ" عن مجمع بن يزيد ورجال كثیرة من "حم ق" عن أبي ھريرة "ھـ" عن ابن عبا"صحیح"

.1430، اإلرواء 969مختصر مسلم األنصار.

."ال يمنع فضل الماء وال يمنع نقع البئر"- 7785-2887

أحاديث البیوع: حم، ھق."ھـ" عن عائشة."صحیح"

لیل لیرجع قائمكم ولینبه نائمكم ولیس "ال يمنعن أحدكم أذان بالل من سحوره فإنه يؤذن ب-7786-2888

.الفجر أن يقول ھكذا حتى يقول ھكذا: يعترض في أفق السماء"

.915اإلرواء "حم ق د ھـ" عن ابن مسعود."صحیح"

"ال يموت أحد من المسلمین فیصلي علیه أمة من المسلمین يبلغوا أن يكونوا مائة فما -7787-2889

.له إال شفعوا فیه"فوقھا فیشفعوا 

: الطیالسي، حم، ھق.98أحكام الجنائز "حم ت ن" عن عائشة."صحیح"

."ال يموت رجل مسلم إال أدخل هللا مكانه النار يھوديا أو نصرانیا"-7788-2891

"م" عن أبي موسى."صحیح"

.ذنتموني به فإن صالتي له رحمة""ال يموت فیكم میت ما دمت بین أظھركم إال آ-7789-2891

: ھـ، حب، ھق.89أحكام الجنائز ص "ن" عن يزيد بن ثابت."صحیح"

."ال يموت إلحداكن ثالثة من الولد فتحتسبھم إال دخلت الجنة واثنان"-7790-2892

.3/345، ك 460مختصر مسلم "م" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ال يموت لمسلم ثالثة من الولد فیلج النار إال تحلة القسم"- 7791-2893

: مالك، حم، ابن أبي 862السنة "ق ت ن ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"- 1286-ص 

عاصم.

7792-.

.2/225، ابن سعد 455مسلم مختصر "حم م د ھـ" عن جابر."صحیح"

."ال يمین علیك وال نذر في معصیة الرب وال في قطیعة الرحم وفیما ال تملك"-7793-2894

.3443المشكاة "د ك" عن عمران بن حصین."صحیح"

."ال ينبغي ألحد أن ينقش على نقش خاتمي ھذا"-7794-2895

أنس.- ، ق: لباس3/161حم "ن" عن ابن عمر."صحیح"

."ال ينبغي لصديق أن يكون لعانا"-7795

.317، 309خد "حم م" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ال ينبغي لعبد أن يقول: أنا خیر من يونس بن متى"-7796

.110حاوية شرح الط"حم ق د" عن ابن عباس "حم خ" عن أبي ھريرة وابن مسعود."صحیح"

."ال ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه: يتعرض للبالء لما ال يطیق"-7797-2896

.615الصحیحة "حم ت ھـ" عن حذيفة."صحیح"

.- يعني الحرير- "ال ينبغي ھذا للمتقین"-7798-2897

.1337مختصر مسلم "حم ق ن" عن عقبة بن عامر."صحیح"



."ال ينتجي اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه"-7799-2898

.1: ق: ابن مسعود2402الصحیحة "د" عن ابن مسعود وابن عمر."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.786قلت: وقد مضى لفظھما عنه برقم 1

تنظر المرأة إلى عورة المرأة وال يفض "ال ينظر الرجل إلى عورة الرجل وال-2899-7800- 1287-ص 

.1الرجل إلى الرجل في ثوب واحد وال تفض المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد"

.1808، اإلرواء 159مختصر مسلم "حم م د ت" عن أبي سعید وروى "ھـ" صدره."حسن"

.الدبر""ال ينظر هللا إلى رجل أتى رجال أو امرأة في -7801-2900

. 30، آداب الزفاف ص 3195المشكاة "ت" عن ابن عباس."صحیح"

."ال ينظر هللا إلى رجل جامع امرأته في دبرھا"- 7802-2901

.3394المشكاة "ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ال ينظر هللا إلى من جر ثوبه خیالء"-7803-2902

"ق ت" عن ابن عمر. "صحیح"

."ال ينظر هللا يوم القیامة إلى من جر إزاره بطرا"-7804-2903

"حم خ" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ال ينفرن أحد حتى يكون آخر عھده الطواف بالبیت"-7805

.753مختصر مسلم "حم د ھـ" عن ابن عباس "ھـ" عن ابن عمر."صحیح"

."ال ينفعه ألنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطیئتي يوم الدين"-7806-2904

.41مختصر مسلم "م" عن عائشة."صحیح"

."ال ينقش أحد على نقش خاتمي ھذا"- 7807-2905

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.7197قلت: ھو بمعنى النھي عن المباشرة المتقدم في الحديث1

.818اإلرواء "م ھـ" عن ابن عمر."صحیح"- 1288-ص 

."ال ينكح الزاني المجلود إال مثله"- 7808-2906

: حم.2444الصحیحة "د ك" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ال ينكح المحرم وال ينكح وال يخطب"- 7809-2907

.1888، 1037، اإلرواء 814مختصر مسلم ن."م د ن ھـ" عن عثما"صحیح"

."ال يوردن ممرض على مصح"-7810-2908

.967، الصحیحة 1487مختصر مسلم "حم ق د ن" عن أبي ھريرة."صحیح"



حرف الیاء- 1289-ص 

."يا آل محمد! من حج منكم فلیھل بعمرة في حجته"-7811-2909

: حم، الطحاوي.2469الصحیحة عن أم سلمة."حب""صحیح"

."يا أبا بكر! إن لكل قوم عیدا وھذا عیدنا"- 7812-2910

"ق ن ھـ" عن عائشة."صحیح"

"يا أبا بكر! قل: اللھم فاطر السموات واألرض عالم الغیب والشھادة ال إله إال أنت رب كل -7813-2911

فسي ومن شر الشیطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره شيء وملیكه أعوذ بك من شر ن

.إلى مسلم"

: خد.9الكلم الطیب رقم التعلیق "ت" عن ابن عمرو."صحیح"

."يا أبا بكر! ما ظنك باثنین هللا ثالثھما"-7814-2912

.173، فقه السیرة 1621مختصر مسلم "حم ق ت" عن أبي بكر."صحیح"

."يا أبا ثعلبة: كل ما ردت علیك قوسك وكلبك المعلم ويدك ذكي وغیر ذكي"-7815-2913

.2028الصحیحة "د" عن أبي ثعلبة."صحیح"

"يا أبا ذر! أترى أن كثرة المال ھوالغنى؟ إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب من كان - 7816-2914

من الغنى في قلبه فال يضره ما لقي 

.الدنیا ومن كان الفقر في قلبه فال يغنیه ما أكثر له في الدنیا وإنما يضر نفسه شحھا"- 1290-ص 

: ك.93- 4/92، 820صحیح الترغیب "ن حب" عن أبي ذر."صحیح"

.يا أبا ذر! إذا صمت من الشھر ثالثة أيام فصم ثالث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة""-7817-2915

.947، اإلرواء 2057المشكاة "ت ن" عن أبي ذر.صحیح""

"."يا أبا ذر! إذا طبخت فأكثر المرق وتعاھد جیرانك-7818-2916

"حم خد م ت ن" عن أبي ذر."صحیح"

يا أبا ذر! أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد ال تستطیع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك "-7819-2917

كیف - 1يعني القبر-؟ تعفف ; يا أبا ذر؟ أرأيت إن أصاب الناس موت شديد يكون البیت فیه بالعبدكیف تصنع

تصنع؟ اصبر ; يا أبا ذر: أرأيت إن قتل الناس بعضھم بعضا حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء كیف تصنع؟ 

یھم قال: فآخذ اقعد في بیتك وأغلق علیك بابك قال: فإن لم أترك؟ قال: فأت من كنت معه فكن ف

سالحي؟ قال: إذن تشاركھم فیما ھم فیه ولكن إن خشیت أن يردعك شعاع السیف فألق من طرف 

.ردائك على وجھك كي يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار"

.2451اإلرواء "حم د ھـ حب ك" عن أبي ذر."صحیح"

."يا أبا ذر! أال أدلك على كنز من -7820-2918

.2/256الترغیب "حم ن ھـ حب" عن أبي ذر."صحیح"



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قلت: ھذا تفسیر الراوي لـ"البیت" ولیس لـ"العبد" كما يتبادر للبعض. قال في "النھاية": "يريد يكثر 1

بیته".- ع قبر يشترى بعبد من كثرة الموتى، وقبر المیتالموت حتى يصیر موض

"يا أبا ذر! أال أعلمك كلمات تقولھن تلحق من سبقك وال يدركك إال من - 2919-7821- 1291-ص 

أخذ بعملك؟ تكبر دبر كل صالة ثالثا وثالثین وتسبح ثالثا وثالثین وتحمد ثالثا وثالثین وتختم بال إله إال هللا 

له له الملك وله الحمد وھو على كل شيء قدير من قال ذلك غفرت له ذنوبه ولو كانت وحده ال شريك

.مثل زبد البحر"

.260-2/259الترغیب "د" عن أبي ذر."صحیح"

"يا أبا ذر! إنك امرؤ فیك جاھلیة إنھم إخوانكم فضلكم هللا علیھم فمن لم يالئمكم فبیعوه -7822-2920

"د" عن أبي ذر..خلق هللا"وال تعذبوا 

.162-3/161الترغیب "صحیح"

"يا أبا ذر! إنك ضعیف وإنھا أمانة وإنھا يوم القیامة خزي وندامة إال من أخذھا بحقھا وأدى -7823-2921

.الذي علیه فیھا"

.1204مختصر مسلم "م" عن أبي ذر."صحیح"

ه سیكون بعدي أمراء يمیتون الصالة فصل الصالة لوقتھا فإن صلیت لوقتھا كانت "يا أبا ذر! إن-7824-2922

.لك نافلة وإال كنت قد أحرزت صالتك"

.226مختصر مسلم "م ت" عن أبي ذر."صحیح"

"يا أبا ذر إني أراك ضعیفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي ال تتأمرن على اثنین وال تولین -7825-2923

.ل يتیم"ما

.1203مختصر مسلم "م د ن" عن أبي ذر."صحیح"

"يا أبا ذر! ما أحب أن لي أحدا ذھبا أمسى ثالثة وعندي منه دينار إال دينارا أرصده لدين إال -7826-2924

.أن أقول به في عباد هللا ھكذا وھكذا وھكذا يا أبا ذر! األكثرون ھم األقلون إال من قال ھكذا وھكذا"

"حم ق" عن أبي ذر."صحیح"- 1292-ص 

."يا أبا ذر! ما أحب أن لي مثل أحد ذھبا أنفقه كله إال ثالثة دنانیر"-7827-2925

"حم ق" عن أبي ذر."صحیح"

"يا أبا ذر! ھل تدري أين تذھب الشمس إذا غابت؟ فإنھا تذھب حتى تأتي العرش فتسجد -7828-2926

فتستأذن في الرجوع فیأذن لھا وكأنھا قد قیل لھا: ارجعى من حیث جئت فتطلع من مغربھا بین يدي ربھا 

.فذلك مستقرھا"

" عن أبي ذر.3"حم ق "صحیح"

7829-2927 -

بین كل درجتین كما بین السماء واألرض الجھاد في سبیل هللا الجھاد بھا العبد مائة درجة في الجنة ما 



.1في سبیل هللا"

.2/57، ن 3/14، حم 1071مختصر مسلم "حم م ن" عن أبي سعید."صحیح"

."يا أبا عمیر! ما فعل النغیر؟"-7830-2928

"حم خ ت ن ھـ" عن أنس."صحیح"

.وسى! لقد أوتیت مزمارا من مزامیر آل داود""يا أبا م-7831-2929

.3ت" عن أبي موسى2"خ"صحیح"

."يا أبا ھريرة! جف القلم بما أنت الق فاختص على ذلك أو ذر"- 7832-2930

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المذكورة حذفتھا.في األصل زيادة "الجھاد ..." للمرة الثالثة، ولما لم ترد في المصادر1

قلت ھو عند "خ" معلق فكان ينبغي بیانه كما ھي القاعدة عند المحدثین.2

.5123، 5122رقم "لقد أوتي أبو موسى ..."قلت: مضى من حديث أنس وغیره بلفظ: 3

: ابن أبي عاصم.110-109السنة ن" عن أبي ھريرة.1"خ،"صحیح"- 1293-ص 

ھريرة! كن ورعا تكن من أعبد الناس وارض بما قسم هللا لك تكن من أغنى الناس "يا أبا-7833-2931

وأحب للمسلمین والمؤمنین ما تحب لنفسك وأھل بیتك واكره لھم ما تكره لنفسك وأھل بیتك تكن 

.مؤمنا وجأور من جأورت بإحسان تكن مسلما وإياك وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك فساد القلب"

.927الصحیحة ھـ" عن أبي ھريرة.""حسن"

"يا ابن آدم! إنك أن تبذل الفضل خیر لك وأن تمسكه شر لك وال تالم على كفاف وابدأ بمن -7834-2932

.تعول والید العلیا خیر من الید السفلى"

.834اإلرواء "حم م ت" عن أبي أمامة."صحیح"

.2ملكت فاسجح""يا ابن األكوع! -7835-2933

.5/189، م 4/48جھاد، مغازي: حم -خ"خ" عن سلمة بن األكوع."صحیح"

"حم ھـ" عن ."يا ابن الخصاصیة! ما أصبحت تنقم على هللا؟ أصبحت تماشي رسول هللا"-7836

بشیر بن الخصاصیة. 

بي شیبة، ھق.: د، ن، حب، ك، الطیالسي، ابن أ137-136أحكام الجنائز "صحیح"

."يا ابن الخطاب! اذھب فناد في الناس: إنه ال يدخل الجنة إال المؤمنون"-7837-2934

"حم م" عن عمر. "صحیح"

"يا ابن حوالة! إذا رأيت الخالفة قد نزلت األرض المقدسة فقد دنت الزالزل والبالبل واألمور -7838-2935

العظام والساعة يومئذ أقرب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قلت ھو عند "خ" معلق فكان ينبغي بیانه كما ھي القاعدة عند المحدثین".1

قال النووي: معناه: قدرت علیھم، فارفق بھم، وال تأخذھم بالشدة، فقد كفاھم ما حصل من النكاية 2

بھم.



.من الناس من يدي ھذه من رأسك"- 1294-ص 

.5449المشكاة حم د ك" عن العرباض.""صحیح"

ِ الْفَلَقِ}"! أال أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟: 1"يا ابن عابس"-7839-2936 وذُ بِرَبّ ُ و{قُلْ أَع

ِ النَّاسِ} وذُ بِرَبّ ُ ھاتین السورتین". {قُلْ أَع

سعد.: حم، ابن 1104الصحیحة الجھني.1"ن" عن ابن عابس"صحیح"

."يا ابن عوف! اركب فرسك ثم ناد: إن الجنة ال تحل إال لمؤمن"- 7840-2937

.1642المشكاة "د" عن العرباض."صحیح"

"يا أبي: إن ربي تبارك وتعالى أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف فرددت إلیه: أن ھون - 7841-2938

حرفین فرددت إلیه أن ھون على أمتي فأرسل إلي الثالثة: على أمتي فأرسل إلي الثانیة أن اقرأه على 

أن اقرأه على سبعة أحرف ولك بكل ردة رددتھا مسألة تسألنیھا فقلت: اللھم اغفر ألمتي اللھم اغفر 

.ألمتي وأخرت الثالثة لیوم يرغب إلي فیه الخلق كلھم حتى إبراھیم"

.1328صحیح أبي داود "حم م" عن أبي."صحیح"

."يا أبي: إنه أنزل القرآن على سبعة أحرف كلھم شاف كاف"-7842-2939

.1327صحیح أبي داود "ن" عن أبي."صحیح"

"يا أبي: إني أقرئت القرآن فقیل لي: على حرف أو حرفین؟ فقال الملك الذي معي: قل -7843-2940

على حرفین قلت: على حرفین فقیل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصل في الموضعین "عايش" وھو تصحیف.1

قلت: وھو قطعة من حديث للعرباض مذكور بتمامه ھناك، وھذا القدر منه له شواھد كثیرة، أقربھا 2

."يا ابن الخطاب اذھب فناد ..."الحديث السابق: 

الثة قلت: على ثالثة لي: على حرفین أو ثالثة؟ فقال الملك الذي معي قل: على ث- 1295-ص 

حتى بلغ سبعة أحرف ثم قال: لیس منھا إال شاف كاف إن قلت: سمیعا علیما وإن قلت: عزيزا حكیما ما 

.لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب"

: حم، الطحاوي في "المشكل".1327صحیح أبي داود "د" عن أبي."صحیح"

.لمثل ھذا الیوم فأعدوا""يا إخواني! -7844-2941

.1751الصحیحة "ھـ ھق" عن البراء."حسن"

."يا أسامة! أتشفع في حد من حدود هللا؟!"- 7845-2942

"ق د" عن عائشة."صحیح"

."يا أسامة! كیف تصنع بال إله إال هللا إذا جاءت يوم القیامة؟!"-7846-2943

دب "الطیالسي البزار" عن أسامة بن زيد."م" عن جن"صحیح"

وأشار -"يا أسماء! إن المرأة إذا بلغت المحیض لم يصلح أن يرى منھا شيء إال ھذا وھذا"- 7847-2944



.-إلى وجھه وكفیه

.23، حجاب المرأة ص 4372، المشكاة 1795اإلرواء "د" عن عائشة."حسن"

.لخصلتین يحبھما هللا: الحلم والتؤدة"يا أشج! إن فیك"- 7848-2945

ابن عباس.-، م37- 1/36، م 3/23حم "ھـ" عن أبي سعید."صحیح"

"يا أعرابي! إن هللا غضب على سبطین من بني إسرائیل فمسخھم دواب يدبون في - 7849-2946

. األرض فال أدري لعل ھذا منھا يعني الضب فلست آكلھا وال أنھى عنھا"

.1324مختصر مسلم "م" عن أبي سعید."صحیح"

""*"... خیر الرفقاء اربعة ... وخیر السرايا -7850-2947

ـــــــــــــــــــــــ

وبقیته لم تصح. زھیر.يا أكثم أغز ...". فإن للحديث مطلع ھو: "6394"*" انظر "ضعیف الجامع الصغیر" 

.الجیوش أربعة آالف ولن يغلب إثنا عشر ألفًا من قلة"أربعمائة وخیر- 1296-ص 

.986الصحیحة "ھـ" عن أنس."صحیح"

"يا أم العالء! أبشري فإن مرض المسلم يذھب هللا به خطاياه كما تذھب النار خبث الذھب -7851-2948

.والفضة"

.714الصحیحة "د" عن أم العالء."صحیح"

"يا أم حارثة! إنھا جنات في جنة وإن ابنك أصاب الفردوس األعلى والفردوس ربوة الجنة -7852-2949

.وأوسطھا وأفضلھا"

.2003، 1811الصحیحة "ت" عن أنس."صحیح"

"يا أم حارثة! إنھا لیست بجنة واحدة ولكنھا جنان كثیرة وإن حارثة لفي الفردوس -7853-2950

"حم خ" عن أنس. .األعلى"

: ابن سعد، ابن خزيمة، حب.1811، الصحیحة 76مختصر العلو "صحیح"

"يا أم سلمة! إنه لیس آدمي إال وقلبه بین إصبعین من أصابع هللا فمن شاء أقام ومن شاء -7854-2951

.أزاغ"

م، اآلجري.: حم، ابن أبي عاص222السنة "ت" عن أم سلمة"."صحیح"

"يا أم سلمة! ال تؤذيني في عائشة فإنه وهللا ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة - 7855-2952

.منكن غیرھا"

.2/471خ "خ ت ن" عن عائشة."صحیح"

"يا أم سلیم! أما تعلمین أني اشترطت على ربي فقلت: إنما أنا بشر أرضى كما يرضى -7856-2953

وأغضب كما يغضب البشر فأيما أحد دعوت علیه من أمتي بدعوة لیس لھا بأھل أن تجعلھا له البشر

.طھورا وزكاة وقربة تقربه بھا منك يوم القیامة"

.84، الصحیحة 1826مختصر مسلم "حم م" عن أنس."صحیح"

"يا أم فالن! اجلسي في أي نواحي السكك شئت،-7857



.إلیك"أجلس- 1297-ص 

"حم م د" عن أنس."صحیح"

يا أنجشة! رويدك سوقك بالقوارير""-7858-2954

.1580مختصر مسلم "حم ق ن" عن أنس."صحیح"

"يا أنس! إن الناس يمصرون أمصارا وإن مصرا منھا يقال لھا البصرة [أ] و البصیرة فإن مررت -7859-2955

وسوقھا وباب أمرائھا وعلیك بضواحیھا فإنه يكون بھا خسف وقذف 1وسباخھا وكالءھابھا أو دخلتھا فإياك 

.ورجف وقوم يبیتون يصبحون قردة وخنازير"

.5433المشكاة "د" عن أنس."صحیح"

."يا أھل القرآن! أوتروا فإن هللا يحب الوتر"-7860-2956

: حم، ت، ابن 592، صحیح الترغیب 1274صحیح أبي داود "د ن ھـ ك" عن علي."صحیح"

خزيمة، ابن نصر، عم، ھق.

"يا أيھا الناس! اتقوا هللا وإن أمر علیكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطیعوا ما أقام -7861-2857

.لكم كتاب هللا"

.15-6/14, 80-4/75م "حم ت ك" عن أم الحصین."صحیح"

مَ "-7862 ھُ نْ َّ مِ ا وَبَث ھَ جَ ا زَوْ ھَ نْ َ مِ لَق ةٍ وَخَ دَ ْسٍ وَاحِ ْ نَف لَقَكُمْ مِن وا رَبَّكُمُ الَّذِي خَ ُ اتَّقُ ا النَّاس ا {يَا أَيُّھَ

لَیْكُمْ رَقِ  َّ اللَّهَ كَانَ عَ امَ إِن حَ ْ َر ْ لُونَ بِهِ وَاأل اءَ َ وا اللَّهَ الَّذِي تَس اءً وَاتَّقُ َ االً كَثِیراً وَنِس ا یباً}.رِجَ {يَا أَيُّھَ

ا تَ  بِیرٌ بِمَ َّ اللَّهَ خَ وا اللَّهَ إِن دٍ وَاتَّقُ ْ لِغَ مَت ا قَدَّ ٌ مَ ْ نَفْس ظُر وا اللَّهَ وَلْتَنْ نُوا اتَّقُ }الَّذِينَ آمَ مَلُونَ تصدق عْ

. رجل من ديناره من درھمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره ولو بشق تمرة"

.533مختصر مسلم " عن جرير."حم م ن ھـ"صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالتشديد والمد: شاطئ النھر، والموضع التي تربط فیه السفن، ومنه سوق الكالء بالبصرة. كذا في 1

"النھاية".

عھا الرادفة جاءت "يا أيھا الناس! اذكروا هللا اذكروا هللا جاءت الراجفة تتب-2958-7863- 1298-ص 

.الراجفة تتبعھا الرادفة جاء الموت بما فیه"

.952الصحیحة "حم ت ك" عن أبي."حسن"

"يا أيھا الناس! اربعوا على أنفسكم فإنكم ال تدعون أصم وال غائبا إنكم تدعون سمیعا قريبا -7864-2959

.وھو معكم"

: حم، ابن خزيمة، ابن أبي 818، السنة 2303المشكاة "ق د" عن أبي موسى."صحیح"

عاصم. 

"يا أيھا الناس! أفشوا السالم وأطعموا الطعام وصلوا األرحام وصلوا باللیل والناس نیام -7865-2960

.تدخلوا الجنة بسالم"

ه السیرة ، فق569، الصحیحة 1907المشكاة "حم ت ھـ ك" عن عبدهللا بن سالم."صحیح"

213.



"يا أيھا الناس! إن الشمس والقمر آيتان من آيات هللا وإنھما ال ينكسفان لموت أحد وال -7866-2961

لحیاته فإذا رأيتم شیئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي إنه لیس من شيء توعدونه إال وقد رأيته في صالتي 

بني من لفحھا حتى قلت: يا رب وأنا فیھم؟ ; ھذه ولقد جيء بالنار حین رأيتموني تأخرت مخافة أن يصی

ورأيت فیھا صاحب المحجن يجر قصبه في النار كان يسرق الحاج بمحجنه فإن فطن به قال: إنما تعلق 

بمحجني! وإن غفل عنه ذھب به حتى رأيت فیھا صاحبة الھرة التي ربطتھا فلم تطعمھا ولم تتركھا تأكل 

بالجنة فذلك حین رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي من خشاش األرض حتى ماتت جوعا ; وجيء

.فمددت يدي وأنا أريد أن أتنأول من ثمرھا شیئا لتنظروا إلیه ثم بدا لي أن ال أفعل"

جزئي في الكسوف."حم م" عن جابر."صحیح"

تعاظمھا بآبائھا "يا أيھا الناس! إن هللا قد أذھب عنكم عبیة الجاھلیة و-2962-7867- 1299-ص 

فالناس رجالن: رجل بر تقي كريم على هللا وفاجر شقي ھین على هللا والناس بنوآدم وخلق هللا آدم من 

.تراب"

.34، 3/21الترغیب "ت" عن ابن عمر."حسن"

ر وذا "يا أيھا الناس! إن منكم منفرين فمن أم الناس فلیتجوز فإن خلفه الضعیف والكبی-7868-2963

.الحاجة"

"حم ق ھـ" عن أبي مسعود."صحیح"

"يا أيھا الناس! إن ھذا من غنائمكم أدوا الخیط والمخیط فما ھو فوق فإن الغلول عار على -7869-2964

.أھله يوم القیامة وشنار ونار"

عمرو بن عبسة.-: د985الصحیحة "ھـ" عن عبادة بن الصامت."صحیح"

هُ}"يا أيھا الناس! إنكم تحشرون إلى هللا حفاة عراة غرال -7870-2965 یدُ لْقٍ نُعِ نَا أَوَّلَ خَ أْ َ ا بَد أال {كَمَ

وإن أول الخالئق يكسا يوم القیامة إبراھیم أال وإنه يجاء برجال من أمتي فیؤخذ بھم ذات الشمال فأقول يا 

ا ول كما قال العبد الصالح: رب أصحابي! فیقال: إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك فأق یداً مَ ھِ َ لَیْھِمْ ش نْتُ عَ {وَكُ

{ لَیْھِمْ نْتَ أَنْتَ الرَّقِیبَ عَ ا تَوَفَّیْتَنِي كُ مْ فَلَمَّ تُ فِیھِ فیقال: إن ھؤالء لم يزالوا مرتدين على أعقابھم دُمْ

. منذ فارقتھم"

.2151مختصر مسلم "حم ق ت ن" عن ابن عباس."صحیح"

."يا أيھا الناس! إنكم لن تطیقوا كل ما أمرتكم به ولكن سددوا وقاربوا وأبشروا"-7871-2966

.1006صحیح أبي داود "حم د" عن الحكم بن حزن."حسن"

"يا أيھا الناس! إنه ال يحل لي مما أفاء هللا علیكم قدر ھذه إال الخمس والخمس مردود -7872-2967

.علیكم"

: حب، ك، حم.985الصحیحة "ن" عن عبادة بن الصامت."صحیح"- 1300-ص

-وأشار إلى وبرة من سنام بعیر- "يا أيھا الناس! إنه لیس لي من ھذا الفيء شيء وال ھذا- 7873-2968

.إال الخمس والخمس مردود علیكم فأدوا الخیاط والمخیط"



.1933، الصحیحة 4025المشكاة "د ن" عن ابن عمرو."صحیح"

"يا أيھا الناس إنھا كانت أبینت لي لیلة القدر وإني خرجت ألخبركم بھا فجاء رجالن -7874-2969

ومعھما الشیطان فنسیتھا فالتمسوھا في العشر األواخر من رمضان التمسوھا في التاسعة 1يحتقان

.والسابعة والخامسة"

.637مختصر مسلم أبي سعید."حم م" عن "صحیح"

"يا أيھا الناس! إنھا لم تكن فتنة على وجه األرض منذ ذرأ هللا ذرية آدم أعظم من فتنة - 7875-2970

الدجال وإن هللا عز وجل لم يبعث نبیا إال حذر أمته الدجال وأنا آخر األنبیاء وأنتم آخر األمم وھو خارج فیكم 

ن أظھركم فأنا حجیج لكل مسلم وإن يخرج من بعدي فكل حجیج نفسه وهللا ال محالة فإن يخرج وأنا بی

خلیفتي على كل مسلم وإنه يخرج من خلة بین الشام والعراق فیعیث يمینا وشماال يا عباد هللا! أيھا 

الناس! فاثبتوا فإني سأصفه لكم صفة لم يصفھا إياه قبلي نبي، ... يقول: أنا ربكم وال ترون ربكم حتى 

وا وإنه أعور وإن ربكم لیس بأعور وإنه مكتوب بین عینیه: كافر يقرؤه كل مؤمن كاتب أو غیر كاتب. تموت

 ...

شھد وإن من فتنته أن يقول لألعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي يطلب كل واحد منھا حقه ويدعي أنه محق. وكان األصل يحنقان وصححته من :"م" و "الزيادة".1

أني ربك؟ فیقول: نعم فیتمثل له شیطانان في صورة أبیه وأمه فیقوالن: يا بني اتبعه - 1301-ص 

ى نفس واحدة فیقتلھا ينشرھا بالمنشار حتى تلقى شقین ثم فإنه ربك وإن من فتنته أن يسلط عل

يقول: انظروا إلى عبدي ھذا فإني أبعثه ثم يزعم أن له ربا غیري فیبعثه هللا ويقول له الخبیث: من ربك؟ 

فیقول: ربي هللا وأنت عدوهللا أنت الدجال وهللا ما كنت قط أشد بصیرة بك مني الیوم. 

اء أن تمطر فتمطر ويأمر األرض أن تنبت فتنبت. وإن من فتنته أن يأمر السم

وإن من فتنته أن يمر بالحي فیكذبونه فال يبقى لھم سائمة إال ھلكت ; وإن من فتنته أن يمر بالحي 

فیصدقونه فیأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر األرض أن تنبت فتنبت حتى تروح مواشیھم من يومھم ذلك 

اصر وأدره ضروعا. أسمن ما كانت وأعظمه وأمده خو

وإنه ال يبقى شيء من األرض إال وطئه وظھر علیه إال مكة والمدينة ال يأتیھما من نقب من أنقابھما إال 

لقیته المالئكة بالسیوف صلتة حتى ينزل عند الضريب األحمر عند منقطع السبخة فترجف المدينة بأھلھا 

إلیه فتنفي الخبیث منھا كما ينفي الكیر خبث ثالث رجفات فال يبقى فیھا منافق وال منافقة إال خرج

الحديد ويدعى ذلك الیوم يوم الخالص قیل: فأين العرب يومئذ؟ قال: ھم يومئذ قلیل،... 

وإمامھم رجل صالح فبینما إمامھم قد تقدم يصلي بھم الصبح إذ نزل علیھم عیسى ابن مريم الصبح 

فیضع عیسى يده بین كتفیه ثم يقول له: تقدم فرجع ذلك اإلمام ينكص يمشي القھقرى لیتقدم عیسى

قال عیسى: افتحوا الباب،1فصل فإنھا لك أقیمت فیصل بھم إمامھم فإذا انصرف



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قلت: فیه اختصار، تقديره فإذا انصرف إلى البیت المقدس. والمسلمون فیه محصورون قال ... كما يدل 1

ض األحاديث األخرى المخرجة في المصدر اآلتي.علیه بع

فیفتحون ووراءه الدجال معه سبعون ألف يھودي كلھم ذو سیف محلى وساج فإذا نظر - 1302-ص 

إلیه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء ; وينطلق ھاربا، ... فیدركه عند باب لد الشرقي فیقتله فیھزم 

هللا عز وجل يتواقى به يھودي إال أنطق هللا ذلك الشيء ال حجر وال هللا الیھود فال يبقى شيء مما خلق

شجر وال حائط وال دابة إال الغرقدة فإنھا من شجرھم ال تنطق إال قال: يا عبد هللا المسلم ھذا يھودي 

فتعال اقتله. 

جزية الخنزير ويضع ال1فیكون عیسى بن مريم في أمتي حكما عدال وإماما مقسطا يدق الصلیب ويذبح

ويترك الصدقة فال يسعى على شاة وال بعیر وترفع الشحناء والتباغض وتنزع حمة كل ذات حمة حتى 

يدخل الولید يده في في الحیة فال تضره وتضر الولیدة األسد فال يضرھا ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبھا 

ال يعبد إال هللا وتضع الحرب أوزارھا وتمأل األرض من السلم كما يمأل اإلناء من الماء وتكون الكلمة واحدة ف

الفضة تنبت نباتھا بعھد آدم حتى يجتمع النفر على القطف 2وتسلب قريش ملكھا وتكون األرض كفاثور

من العنب فیشبعھم يجتمع النفر على الرمانة فتشبعھم ويكون الثور بكذا وكذا من المال ويكون الفرس 

بالدريھمات، ... 

الث سنوات شداد يصیب الناس فیھا جوع شديد يأمر هللا السماء السنة األولى وإن قبل خروج الدجال ث

أن تحبس ثلث مطرھا ويأمر األرض أن تحبس ثلث نباتھا ثم يأمر السماء في السنة الثانیة فتحبس ثلثي 

مطرھا ويأمر األرض فتحبس ثلثي نباتھا ثم يأمر السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرھا كله فال تقطر 

طرة ويأمر األرض فتحبس نباتھا كله فال تنبت خضراء فال يبقى ذات ظلف إال ھلكت إال ما شاء هللا، قیل: ق

فما يعیش الناس في ذلك الزمان؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كذا في ھذا الحديث، والصحیح "ويقتل" كما في األحاديث األخرى.1

بفاء مثلثة: الخوان.2

. قال: التھلیل والتكبیر والتحمید ويجزئ ذلك علیھم مجزأة الطعام"- 1303-ص 

. 2457الصحیحة "ھـ ابن خزيمة ك الضیاء" عن أبي أمامة."صحیح"

"يا أيھا الناس! إني إمامكم فال تسبقوني بالركوع وال بالسجود وال بالقیام وال بالقعود وال -7876-2971

أراكم من أمامي ومن خلفي وايم الذي نفسي بیده لورأيتم ما رأيت لضحكتم قلیال باالنصراف فإني

.ولبكیتم كثیرا"

.509اإلرواء "حم م ن" عن أنس."صحیح"

."يا أيھا الناس! إني تركت فیكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب هللا وعترتي: أھل بیتي"-7877-2972



أبي سعید الخدري.-: حم6152المشكاة جابر."ت" عن"صحیح"

"يا أيھا الناس! إني قد كنت أذنت لكم في االستمتاع من النساء وإن هللا قد حرم ذلك إلى - 7878-2973

.يوم القیامة فمن كان عنده منھن شيء فلیخل سبیله وال تأخذوا مما آتیتموھن شیئا"

.813مختصر مسلم "م ھـ" عن سبرة."صحیح"

"يا أيھا الناس! أيما أحد من المؤمنین أصیب بمصیبة فلیتعز بمصیبته بي عن المصیبة التي - 7879-2974

.تصیبه بغیري فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصیبة بعدي أشد علیه من مصیبتي"

: ع.1106الصحیحة "ھـ" عن عائشة."صحیح"

الناس! أي يوم أحرم؟ أي يوم أحرم؟ أي يوم أحرم؟ قالوا: يوم الحج األكبر قال: فإن "يا أيھا-7880-2975

دماءكم وأموالكم وأعراضكم علیكم حرام كحرمة يومكم ھذا في بلدكم ھذا في شھركم ھذا أال ال يجني 

ن يعبد جان إال على نفسه أال وال يجني والد على ولده وال ولد على والده ; أال إن الشیطان قد أيس أ

في بلدكم ھذا أبدا ولكن ستكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم فیرضى بھا أال إن 

المسلم أخو المسلم فلیس يحل لمسلم من أخیه شيء إال ما أحل من نفسه أال وإن - 1304-ص 

د المطلب كل ربا في الجاھلیة موضوع لكم رءوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون غیر ربا العباس بن عب

فإنه موضوع كله وإن كل دم كان في الجاھلیة موضوع وأول دم أضع من دم الجاھلیة دم الحارث بن عبد 

المطلب أال واستوصوا بالنساء خیرا فإنما ھن عوان عندكم لیس تملكون منھن شیئا غیر ذلك إال أن يأتین 

برح فإن أطعنكم فال تبغوا بفاحشة مبینة فإن فعلن فاھجروھن في المضاجع واضربوھن ضربا غیر م

علیھن سبیال أال وإن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم علیكم حقا فأما حقكم على نسائكم فال يوطئن 

فرشكم من تكرھون وال يأذن في بیوتكم لمن تكرھون أال وإن حقھن علیكم أن تحسنوا إلیھن في 

.كسوتھن وطعامھن"

.2030، اإلرواء 2670المشكاة "ت ن ھـ" عن عمرو بن األحوص."حسن"

"يا أيھا الناس! توبوا إلى ربكم فوهللا إني ألتوب إلى هللا عز وجل في الیوم مائة -7881-2976

"حم م" عن األغر المزني. .مرة"

: د.1452، الصحیحة 1916، مختصر مسلم 2325المشكاة "صحیح"

.ا عني مناسككم فإني ال أدري لعلي ال أحج بعد عامي ھذا""يا أيھا الناس! خذو-7882-2977

: حم، مختصر مسلم 1059، اإلرواء 82"ن" عن جابر. حجة النبي صلى هللا علیه وسلم ص "صحیح"

724.

"يا أيھا الناس! ردوا على ردائي فوهللا لوأن لي بعدد شجر تھامة نعما لقسمته علیكم ثم -7883-2978

یال وال جبانا وال كذوبا ; يا أيھا الناس! لیس لي من ھذا الفيء شيء وال ھذه الوبرة إال ال تلقوني بخ

الخمس والخمس مردود فیكم فأدوا الخیاط والمخیط فإن الغلول يكون على أھله عارا ونارا وشنارا يوم 

.القیامة"

.4025، المشكاة 1973الصحیحة "حم ن" عن ابن عمرو."حسن"



.يا أيھا الناس! علیكم بالسكینة فإن البر لیس بإيجاف الخیل واإلبل""-2979-7884- 1305-ص

خ: حج."حم د ك" عن ابن عباس."صحیح"

."يا أيھا الناس! علیكم بالسكینة والوقار فإن البر لیس في إيضاع اإلبل"-7885-2980

ابن عباس.- خ: حج"حم ن" عن أسامة بن زيد."صحیح"

"يا أيھا الناس! علیكم بالقصد علیكم بالقصد علیكم بالقصد فإن هللا تعالى لن يمل حتى -7886-2981

.تملوا"

.1238صحیح أبي داود "ھـ" عن جابر."حسن"

وا وإن أحب األعمال "يا أيھا الناس! علیكم من األعمال ما تطیقون فإن هللا ال يمل حتى تمل-7887-2982

.إلى هللا ما دووم علیه وإن قل"

.1238صحیح أبي داود "ق" عن عائشة."صحیح"

"يا أيھا الناس! ما لكم حین نابكم شيء في الصالة أخذتم في التصفیق؟ إنما التصفیق -7888-2983

حد حین يقول: سبحان هللا إال للنساء من نابه شيء في صالته فلیقل: سبحان هللا فإنه ال يسمعه أ

"خ" عن سھل بن سعد. .التفت"

"صحیح" 

"يا أيھا الناس! ھل تدرون لم جمعتكم؟ إني وهللا ما جمعتكم لرغبة وال لرھبة ولكن -7889-2984

جمعتكم ألن تمیما الداري كان رجال نصرانیا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم 

لمسیح الدجال ; حدثني أنه ركب في سفینة بحرية مع ثالثین رجال من لخم وجذام فلعب بھم عن ا

السفینة 1الموج شھرا في البحر ثم ارفئوا إلى جزيرة في البحر حین غروب الشمس فجلسوا في أقرب

فدخلوا الجزيرة فلقیھم دابة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نة صغیرة تكون مع الكبیرة، وھو جمع على غیر قیاس، والقیاس "قوارب".جمع "قارب": سفی1

أھلب كثیر الشعر ال يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقالوا: ويلك ما أنت؟ - 1306-ص 

قالت: أنا الجساسة قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيھا القوم انطلقوا إلى ھذا الرجل في الدير فإنه إلى 

شواق قال: لما سمت لنا رجال فرقنا منھا أن تكون شیطانة فانطلقنا سراعا حتى دخلنا باب خبركم باأل

الدير فإذا فیه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا مجموعة يداه إلى عنقه ما بین ركبتیه إلى كعبیه 

حن أناس من العرب بالحديد قلنا: ويلك ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم؟ قالوا: ن

ركبنا في سفینة بحرية فصادفنا البحر حین اغتلم فلعب بنا الموج شھرا ثم أرفأنا إلى جزيرتك ھذه 

فجلسنا في أقربھا فدخلنا الجزيرة فلقیتنا دابة أھلب كثیر الشعر ما يدري ما قبله من دبره من كثرة 

اسة؟ قالت اعمدوا إلى ھذا الرجل في الشعر فقلنا ويلك ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة قلنا وما الجس

الدير فإنه إلى خبركم باألشواق فأقبلنا إلیك سراعا وفرقنا منھا ولم نأمن أن تكون شیطانة قال: أخبروني 

عن نخل بیسان قلنا: عن أي شأنھا تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلھا ھل يثمر؟ قلنا له: نعم قال: أما 

عن بحیرة طبرية؟ قلنا: عن أي شأنھا تستخبر؟ قال: ھل فیھا ماء؟ إنھا يوشك أن ال تثمر قال: أخبروني

قلنا: ھي كثیرة الماء قال: إن ماءھا يوشك أن يذھب قال: أخبروني عن عین ذعر قلنا: عن أي شأنھا 



تستخبر؟ قال ھل في العین ماء؟ وھل يزرع أھلھا بماء العین؟ قلنا له: نعم ھي كثیرة الماء وأھلھا 

ا قال: أخبروني عن نبي األمیین ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب قال: أقاتله يزرعون من مائھ

العرب؟ قلنا: نعم قال: كیف صنع بھم فأخبرناه أنه قد ظھر على من يلیه من العرب وأطاعوه قال: قد كان 

أوشك أن يؤذن ذلك! قلنا: نعم قال أما إن ذلك خیر لھم أن يطیعوه وإني أخبركم عني أنا المسیح وإني 

لي بالخروج فأخرج فأسیر في األرض فال أدع قرية إال ھبطتھا في أربعین لیلة غیر مكة وطیبة ھما 

محرمتان على كلتاھما كلما 

أردت أن أدخل واحدة منھما استقبلني ملك بیده السیف صلتا يصدني عنھا وإن على - 1307-ص 

یبة ھذه طیبة ھذه طیبة أال كنت حدثتكم ذلك؟ فإنه كل نقب منھا مالئكة يحرسونھا أال أخبركم؟ ھذه ط

أعجبني حديث تمیم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة أال إنه في بحر الشام أو في 

.بحر الیمن ال بل من قبل المشرق ما ھومن قبل المشرق ما ھومن قبل المشرق ما ھو"

.2054مختصر مسلم "حم م" عن فاطمة بنت قیس."صحیح"

"يا أيھا الناس! ال يقتل بعضكم بعضا وال يصب بعضكم بعضا وإذا رمیتم الجمرة فارموا بمثل -7890-2985

.حصى الخذف"

.2445الصحیحة " عن أم جندب.1"حم د ھـ"حسن"

."*... ال تقوموا حتى تروني"-7891

. 228اإلرواء "ت ك" عن جابر."صحیح"

."يا بالل! أقم الصالة أرحنا بھا"-7892-2986

.1253المشكاة "حم د" عن رجل."صحیح"

."يا بالل! قم فأذن: ال يدخل الجنة إال مؤمن وإن هللا لیؤيد ھذا الدين بالرجل الفاجر"-7893-2987

"خ" عن أبي ھريرة."صحیح"

ل! بم سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إال سمعت خشخشتك أمامي إني "يا بال-7894-2988

دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي فأتیت على قصر مربع مشرف من ذھب فقلت: لمن 

ھذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش فقلت: أنا قرشي لمن ھذا القصر؟ قالوا لرجل من أمة محمد فقلت: 

صر؟ أنا محمد لمن ھذا الق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كذا األصل وفقا ألصله "الزيادة" ولم أره عند "ھـ" وال عزاه إلیه في "ذخائر المواريث".1

وقد ضعف أستاذنا األلباني القسم األول، انظر "ضعیف الجامع "يا بالل إذا أذنت فترسل ...""*" أوله: 

زھیر. -6404الصغیر" 

.قالوا: لعمر بن الخطاب"- 1308-ص 

.1/313، 196صحیح الترغیب "حم ت حب ك" عن بريدة."صحیح"



"يا بنت أبي أمیة! سألت عن الركعتین بعد العصر وإنه أتاني ناس من عبد القیس - 7895-2989

.فشغلوني عن الركعتین اللتین بعد الظھر فھما ھاتان"

: م.440، اإلرواء 1155صحیح أبي داود م سلمة."خ د" عن أ"صحیح"

."يا بني بیاضة! أنكحوا أبا ھند وانكحوا إلیه"-7896-2990

: تخ، ع، ابن األعرابي، حب، عد.2446الصحیحة "د ك" عن أبي ھريرة."حسن"

."يا بني سلمة! أال تحتسبون آثاركم إلى المسجد؟"-7897-2991

"حم خ ھـ" عن أنس."صحیح"

."يا بني سلمة! دياركم تكتب آثاركم"-7898-2882

.700المشكاة "حم م" عن جابر."صحیح"

."يا بني عبد المطلب! سقايتكم ولوال أن يغلبكم علیھا الناس لنزعت"- 7899-2993

-707: حم، مختصر مسلم 91ص "حم ت" عن علي. حجة النبي صلى هللا علیه وسلم"صحیح"

. 1جابر

."يا بني عبد مناف! ال تمنعوا أحدا طاف بھذا البیت وصلى أية ساعة شاء من لیل أو نھار"-7900-2994

.481، اإلرواء 1045المشكاة حب ك" عن جبیر بن مطعم.4"حم "صحیح"

نذير إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى "يا بني عبد مناف يا بني عبد مناف! إني-7901-2995

العدوفانطلق يريد أھله فخشي أن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.1494قلت: وقد مضى لفظه برقم 1

.يسبقوه إلى أھله فجعل يھتف: يا صباحاه يا صباحاه! أتیتم أتیتم"- 1309-ص 

یر بن عمیر."حم م" عن قبیصة بن المخارق وزھ"صحیح"

"يا بني فھر! يا بني عدي! يا بني عبد مناف! يا بني عبد المطلب! أرأيتكم لوأخبرتكم أن -7902-2996

خیال بالوادي تريد أن تغیر علیكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا علیك إال صدقا قال: فإني نذير لكم بین 

.يدي عذاب شديد"

"ق" عن ابن عباس."صحیح"

"يا بني كعب بن لؤي! أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مرة بن كعب! أنقذوا أنفسكم من -7903-2997

النار يا بني عبد شمس! أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف! أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد 

لكم من هللا شیئا غیر المطلب! أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة! أنقذي نفسك من النار فإني ال أملك 

.أن لكم رحما سأبلھا بباللھا"

.98مختصر مسلم "م ن" عن أبي ھريرة."صحیح"

."يا جابر! إذا كان واسعا فخالف بین طرفیه وإذا كان ضیقا فاشدده على حقويك"-7904-2998

.644"ق د" عن جابر. صحیح أبي داود "صحیح"

أال أبشرك بما لقي هللا به أباك! ما كلم هللا أحدا قط إال من وراء حجاب وكلم أباك "يا جابر! -7905-2999

كفاحا فقال: يا عبدي تمن علي أعطك قال: يا رب تحییني فأقتل فیك ثانیة فقال الرب تبارك وتعالى: إنه 

.سبق مني أنھم إلیھا ال يرجعون قال: يا رب فأبلغ من ورائي"



: ك ابن أبي عاصم. 803-802، السنة 191-2/190الترغیب ابر."ت ھـ" عن ج"صحیح"

."يا جرھد! غط فخذك فإن الفخذ عورة"-7906-3000

.269اإلرواء "حم د ت حب ك" عن جرھد."صحیح"

.الجنة"-3001-7907- 1310-ص 

.2319المشكاة "ھـ" عن حازم بن حرملة األسلمي."صحیح"

."يا حسان! أجب عن رسول هللا اللھم أيده بروح القدس"- 7908-3002

.1954الصحیحة "حم ق د ن" عن حسان وأبي ھريرة."صحیح"

."يا ذا األذنین!"- 7909-3003

.4887المشكاة عن أنس."حم د ت" "صحیح"

"يا رويفع! لعل الحیاة ستطول بك بعدي فأخبر الناس أنه من عقد لحیته أو تقلد وترا أو -7910-3004

.استنجى برجیع دابة أو عظم فإن محمدا منه بريء"

.351، المشكاة 26صحیح أبي داود "حم د ن" عن رويفع بن ثابت."صحیح"

."يا سعد! ارم فداك أبي وأمي"-7911-3005

.6103المشكاة "خ" عن علي."صحیح"

"يا سعد! إني ألعطي الرجل وغیره أحب إلى منه خشیة أن يكبه هللا في النار على - 7912-3006

.وجھه"

"ق د" عن سعد."صحیح"

.تیك""يا صاحب السبتیتین! ويحك! ألق سبتی-7913-3007

.136، أحكام الجنائز 760اإلرواء "حم د ن ھـ حب ك" عن بشیر بن الخصاصیة."صحیح"

"يا صفیة بنت عبد المطلب! يا فاطمة بنت محمد! يا بني عبد المطلب! إني ال أملك لكم - 7914-3008

.من هللا شیئا سلوني من مالي ما شئتم"

.133م/"ت" عن عائشة."صحیح"

."يا عائش! ھذا جبريل يقرئك السالم"- 3009-7915- 1311-ص 

.827، خد 1668مختصر مسلم "ق ت ن ھـ" عن عائشة."صحیح"

. "حم - يعني القمر--7916-3010

ت ك" عن عائشة. 

: الطیالسي، الطحاوي، ابن السني.372، الصحیحة 2475المشكاة "صحیح"

"يا عائشة! أشعرت أن هللا أفتاني فیما استفتیته فیه؟ جاءني رجالن فقعد أحدھما عند -7917-3011

رأسي واآلخر عند رجلي فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب قال: من 

عصم قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعتي ذكر قال: فأين طبه؟ قال: لبید بن األ

.ھو؟ قال في بئر ذروان يا عائشة! وهللا لكأن ماءھا نقاعة الحناء ولكأن نخلھا رءوس الشیاطین"



.1445مختصر مسلم "حم ق ھـ" عن عائشة."صحیح"

.ألنصار يعجبھم اللھو""يا عائشة أما كان معكم لھو؟ فإن ا-7918-3012

.2016حب "خ" عن عائشة."صحیح"

"يا عائشة! إن هللا خلق للجنة أھال خلقھم لھا وھم في أصالب آبائھم وخلق للنار أھال - 7919-3013

.خلقھم لھا وھم في أصالب آبائھم"

.81أحكام الجنائز "حم م د ھـ" عن عائشة."صحیح"

."يا عائشة! إن هللا رفیق يحب الرفق في األمر كله"-7920-3014

.4638المشكاة "حم ق ت ھـ" عن عائشة."صحیح"

"يا عائشة! إن هللا رفیق يحب الرفق ويعطي على - 7921-3015

.الرفق ما ال يعطي على العنف وما ال يعطي على ما سواه"- 1312-ص 

.1785مختصر مسلم ائشة."م" عن ع"صحیح"

."يا عائشة! إن هللا ال يحب الفاحش المتفحش"- 7922-3016

: خد.2133اإلرواء "د" عن عائشة."صحیح"

."يا عائشة إن شرار الناس الذين يكرمون اتقاء شرھم"-7923-3017

، ق.: حم1049الصحیحة "د" عن عائشة."صحیح"

."يا عائشة إن عیني تنامان وال ينام قلبي"- 7924-3018

: مالك، حم، د، الطحاوي.1212صحیح أبي داود "خ ن" عن عائشة."صحیح"

."يا عائشة! إن من شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه"- 7925-3019

: ق، د،حم.1049الصحیحة "ت" عن عائشة."صحیح"

."يا عائشة! حولي ھذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنیا"- 7926-3020

.5225المشكاة "حم ن" عن عائشة."صحیح"

"يا عائشة! علیك بتقوى هللا والرفق فإن الرفق لم يكن في شيء قط إال زانه وال نزع من -7927-3021

.شيء قط إال شانه"

.3/262الترغیب عائشة."حم د" عن"صحیح"

"يا عائشة! لوال أن قومك حديثوعھد بجاھلیة ألمرت بالبیت فھدم فأدخلت فیه ما أخرج منه - 7928-3022

.وألزقته باألرض وجعلت له بابین: باب شرقیا وباب غربیا فبلغت به أساس إبراھیم"

.1106، اإلرواء43الصحیحة "ق ن" عن عائشة."صحیح"

"يا عائشة! ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت- 7929-3023

.بخیبر فھذا أوان وجدت انقطاع أبھري من ذلك السم"- 1313-ص 

"خ" عن عائشة."صحیح"

يا عائشة! ما يؤمنني أن يكون فیه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا: "-7930-3024



. ممطرنا""ھذا عارض 

"م" عن عائشة."صحیح"

"يا عائشة! متى عھدتني فحاشا؟ إن شر الناس عند هللا منزلة يوم القیامة من تركه -7931-3025

.الناس اتقاء شره"

.1049الصحیحة "حم ق" عن عائشة."صحیح"

."يا عائشة! ال تحصي فیحصي هللا علیك"- 7932-3026

آخر الزكاة.-صحیح أبي داود" عن عائشة.1"حم د"صحیح"

."يا عائشة! ال تكوني فاحشة"-7933-3027

.2133اإلرواء "م" عن عائشة."صحیح"

."يا عباد هللا تدأووا فإن هللا لم يضع داء إال وضع له دواء غیر داء واحد: الھرم"-7934-3028

.2532، المشكاة 292غاية المرام حب ك" عن أسامة بن شريك.4"حم "صحیح"

"يا عباد هللا! وضع هللا الحرج إال من اقترض عرض امرئ مسلم ظلما فذلك الذي حرج - 7935-3029

.وھلك"

المصدر نفسه. "حم خد ن ھـ حب ك" عن أسامة بن شريك."صحیح"

.تعجب من حب مغیث بريرة ومن بغض بريرة مغیثا؟""يا عباس! أال -7936-3030

.3199المشكاة "خ د ن ھـ" عن ابن عباس."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصل "حم، ن" وھو خطأ.1

عشر "يا عباس! يا عماه! أال أعطیك؟ أال أمنحك أال أحبوك؟ أال أفعل بك-3031-7937- 1314-ص 

خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر هللا ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغیره وكبیره سره 

وعالنیته؟ عشر خصال: أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من 

أكبر خمس عشرة مرة 

ثم تركع فتقولھا وأنت راكع عشرا ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولھا عشرا ثم تھوي ساجدا فتقولھا وأنت 

ساجد عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولھا عشرا ثم تسجد فتقولھا عشرا ثم ترفع رأسك فتقولھا 

ات فلوكانت ذنوبك مثل زبد البحر أو عشرا فذلك خمس وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركع

رمل عالج غفرھا هللا لك إن استطعت أن تصلیھا في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة 

.فإن لم تفعل ففي كل شھر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة"

، صحیح أبي داود 1329، 1328المشكاة "د ن ھـ وابن خزيمة ك" عن ابن عباس."صحیح"

1173-1175.

."يا عباس! يا عم رسول هللا! سل هللا العافیة في الدنیا واآلخرة"-7938-3032

: خد.1523الصحیحة "حم ت" عن العباس."صحیح"

."يا عبد الرحمن! اذھب بأختك فأعمرھا من التنعیم"-7939-3033

.1090اإلرواء "ق" عن عائشة."صحیح"

"يا عبد الرحمن! أردف أختك عائشة فأعمرھا من التنعیم فإذا ھبطت بھا من األكمة فمرھا - 7940-3034



".فلتحرم فإنھا عمرة متقبلة

. 1090اإلرواء "حم د ك" عن عبدالرحمن بن أبي بكر."صحیح"

الرحمن بن سمرة! ال تسأل اإلمارة فإنك إن أوتیتھا عن مسألة "يا عبد-3035-7941- 1315-ص 

وكلت إلیھا وإن أوتیتھا عن غیر مسألة أعنت علیھا وإذا حلفت على يمین فرأيت غیرھا خیرا منھا فكفر 

.عن يمینك وائت الذي ھو خیر"

.2579، 2084اإلرواء " عن عبدالرحمن بن سمرة.3"حم ق "صحیح"

"يا عبد هللا! ألم أخبر أنك تصوم النھار وتقوم اللیل؟ فال تفعل فإنك إذا فعلت ذلك ھجمت - 7942-3036

عینك وتفھت نفسك فصم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك علیك حقا وإن لعینیك علیك حقا وإن لزوجك علیك 

لك صیام الدھر حقا وإن بحسبك أن تصوم من كل شھر ثالثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالھا فإذن ذ

.كله ; قال: إني أجد قوة قال: فصم صیام نبي هللا داود وال تزد علیه نصف الدھر"

.2054، المشكاة 2015اإلرواء "حم ق ن" عن ابن عمرو."صحیح"

."يا عبد هللا إن يدخلك هللا الجنة كان لك ھذا وما اشتھت نفسك ولذت عینك"-7943-3037

.1/121، م 5/352حم "حم ت" عن بريدة."صحیح"

"يا عبد هللا بن قیس! أال أدلك على كلمة ھي كنز من كنوز الجنة؟: ال حول وال قوة إال - 7944-3038

.

.1365صحیح أبي داود " عن أبي موسى.4"حم ق "صحیح"

.يقوم من اللیل فترك قیام اللیل""يا عبد هللا! ال تكن مثل فالن كان - 7945-3039

.4/265سعد "حم ق ن ھـ" عن ابن عمرو."صحیح"

"يا عثمان! أرغبت عن سنتي؟! فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء فاتق هللا يا -7946-3040

عثمان! فإن ألھلك علیك حقا، 

.فصم وأفطر وصل ونم"وإن لضیفك علیك حقا وإن لنفسك علیك حقا- 1316-ص 

.1239، صحیح أبي داود 2015اإلرواء "د" عن عائشة."صحیح"

"يا عثمان! إن هللا مقمصك قمیصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فال تخلعه حتى -7947-3041

.تلقاني"

: حب.6077المشكاة "حم ت ھـ ك" عن عائشة."صحیح"

ِ الْفَلَقِ} و "يا عقبة-7948-3042 وذُ بِرَبّ ُ ِ النَّاسِ}؟ أال أعلمك خیر سورتین قرئتا؟ {قُلْ أَع وذُ بِرَبّ ُ {قُلْ أَع

. يا عقبة! اقرأ بھما كلما نمت وقمت ما سأل سائل وال استعاذ مستعیذ بمثلھما"

: ابن خزيمة.1315صحیح أبي داود "حم ن ك" عن عقبة بن عامر."حسن"

."يا عقبة بن عامر! تعوذ بھما فما تعوذ متعوذ بمثلھما"-7949-3043

.1316، صحیح أبي داود 2162المشكاة "د" عن عقبة بن عامر."صحیح"

دٌ}"يا عقبة!-7950-3044 وَ اللَّهُ أَحَ ِ الْفَلَقِ}و {قُلْ ھُ وذُ بِرَبّ ُ ِ النَّاسِ}و {قُلْ أَع وذُ بِرَبّ ُ ما {قُلْ أَع



. وذ بمثلھن أحد"تع

.1315صحیح أبي داود "ن" عن عقبة بن عامر."صحیح"

."يا علي! أما ترضى أن تكون مني بمنزلة ھارون من موسى؟ إال أنه لیس بعدي نبي"-7951-3045

علي. -2/237، ك 1639مختصر مسلم "حم ق ت ھـ" عن سعد."صحیح"

ل هللا الھدى والسداد واذكر بالھدى ھدايتك الطريق وبالسداد تسديدك "يا علي! س-7952-3046

.السھم"

: م.2485المشكاة "حم ن ك" عن علي."صحیح"

."يا علي! ال تتبع النظرة النظرة فإن لك األولى ولیست لك اآلخرة"- 7953-3047

.34، حجاب المرأة 3110اة المشك"حم د ت ك" عن بريدة."حسن"- 1317-ص 

.يا علي! ال تقع إقعاء الكلب""-7954-3048

.838صحیح أبي داود "ھـ" عن علي."حسن"

"يا عم! أال أصلك؟ أال أحبوك؟ أال أنفعك؟ تصلي يا عم! أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة - 7955-3049

الكتاب وسورة فإذا انقضت القراءة فقل: هللا

قبل أن تركع ثم اركع فقلھا عشرا قبل أن ترفع رأسك ثم ارفع رأسك فقلھا عشرا قبل أن تسجد ثم 

اسجد فقلھا عشرا قبل أن ترفع رأسك ثم ارفع رأسك فقلھا عشرا ثم اسجد فقلھا عشرا ثم ارفع فقلھا 

تلك خمس وسبعون في كل ركعة وھي ثالث مائة في أربع ركعات فلو كانت ذنوبك عشرا قبل أن تقوم ف

مثل زبد البحر أو رمل عالج غفرھا هللا لك إن لم تستطع أن تصلیھا في كل يوم فصلھا في كل جمعة فإن 

"ت ھـ" عن أبي رافع. .لم تستطع فصلھا في كل شھر فإن لم تستطع فصلھا في كل سنة"

.1329و 1328، المشكاة 678، صحیح الترغیب 23مساجلة "صحیح"

"يا عوف! احفظ خالال ستا بین يدي الساعة إحداھن موتي ثم فتح بیت المقدس ثم داء -7956-3050

يظھر فیكم يستشھد هللا به ذراريكم وأنفسكم ويزكي به أموالكم ثم تكون األموال فیكم حتى يعطى 

وفتنة تكون بینكم ال يبقى بیت مسلم إال دخلته ثم يكون بینكم وبین بني الرجل مائة دينار فیظل ساخطا

.األصفر ھدنة فیغدرون فیسیرون إلیكم في ثمانین غاية تحت كل غاية اثني عشر ألفا"

. 30تخريج فضائل الشام "ھـ ك" عن عوف بن مالك األشجعي."صحیح"

ت احفظ هللا يحفظك احفظ هللا تجده تجاھك إذا سألت فاسأل "يا غالم! إني أعلمك كلما-7957-3051

هللا وإذا استعنت 

- 1318-ص 

قد كتبه هللا لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إال قد كتبه هللا علیك جفت األقالم 

.ت الصحف"ورفع

: ع، طب، ابن السني، 318-316، السنة 5302المشكاة "حم ت ك" عن ابن عباس."صحیح"

اآلجري، الضیاء.



."يا غالم! سم هللا وكل بیمینك وكل مما يلیك"-7958-3052

.1300مختصر مسلم "ق ھـ" عن عمر بن أبي سلمة."صحیح"

"ن ھـ ك" عن أبي ھريرة. .م! ھذا أبوك وھذه أمك فخذ بید أيھما شئت""يا غال-7959-3053

: حم، الدارمي، الطحاوي، ابن أبي شیبة.2193إرواء الغلیل "صحیح"

."يا فاطمة! احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة"-7960-3054

.1149اإلرواء "ت ك" عن علي."صحیح"

."يا فاطمة! أال ترضین أن تكوني سیدة نساء المؤمنین"-7961-3055

"ق" عن فاطمة."صحیح"

"يا فاطمة! أيسرك أن يقول الناس فاطمة بنت محمد في يدھا سلسلة من - 7962-3056

"حم ن ك" عن ثوبان. ؟!نار"

.411: الطیالسي، طب، الصحیحة 140-139آداب الزفاف "صحیح"

"يا فالن! أيما كان أحب إلیك أن تمتع به عمرك؟ أو ال تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إال -7963-3057

؟وجدته قد سبقك إلیه يفتحه لك"

.161أحكام الجنائز "ن" عن قرة بن إياس."صحیح"- 1319-ص 

إذا صلى كیف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه "يا فالن! أفال تحسن صالتك! أال ينظر المصلي - 7964-3058

.إني وهللا ألبصر من ورائي كما أبصر من بین يدي"

"م ن" عن أبي ھريرة."صحیح"

يا قبیصة! إن المسألة ال تحل إال ألحد ثالثة: رجل تحمل حمالة فتحل له المسألة حتى "-7965-3059

ماله فحلت له المسألة حتى يصیب قواما من عیش يصیبھا ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت 

ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثالثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصاب فالنا فاقة فحلت له المسألة 

.حتى يصیب قواما من عیش ثم يمسك فما سواھن من المسألة فسحت يأكلھا صاحبھا سحتا"

.868، اإلرواء 568مختصر مسلم "حم م د ن" عن قبیصة بن المخارق."صحیح"

لَى}"يا معاذ! أفتان أنت؟ فلوال صلیت بـ -7966-3060 ْ َع ْ مَ رَبِّكَ األ ْ ِحِ اس بّ َ مْسِ ،{س َّ {وَالش

ا} اھَ ى}، وَضُحَ َ . فإنه يصلي وراءك الكبیر والضعیف وذوالحاجة"{وَاللَّیْلِ إِذَا يَغْش

.756، صحیح أبي داود 295رواء اإل"ق د" عن جابر."صحیح"

"يا معاذ بن جبل! ما من أحد يشھد أن ال إله إال هللا وأني رسول هللا صدقا من قلبه إال - 7967-3061

.حرمه هللا على النار قال: يا رسول هللا! أفال أخبر الناس فیستبشروا قال: إذا يتكلوا"

.25المشكاة "حم ق" عن أنس."صحیح"

"يا معاذ بن جبل! ھل تدري ما حق هللا على عباده وما حق العباد على هللا؟ فإن حق هللا -7968-3062

.على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به شیئا وحق العباد على هللا أن ال يعذب من ال يشرك به شیئا"

.24المشكاة "حم ق ت ھـ" عن معاذ بن جبل."صحیح"



يا معاذ! وهللا إني ألحبك أوصیك يا معاذ ال تدعن في دبر كل صالة أن "-3063-7969- 1320-ص 

"حم د ن حب ك" عن معاذ بن جبل..تقول: اللھم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك"

: ابن خزيمة.1362، صحیح أبي داود 335، شرح الطحاوية 2/262الترغیب "صحیح"

ر األنصار! ألم أجدكم ضالال فھداكم هللا بي وكنتم متفرقین فألفكم هللا بي وكنتم "يا معش- 7970-3064

عالة فأغناكم هللا بي؟ أما ترضون أن يذھب الناس بالشاة والبعیر وتذھبون بالنبي إلى رحالكم؟ لوال 

ار شعار الھجرة لكنت امرءا من األنصار ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي األنصار وشعبھا األنص

.والناس دثار إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض"

"حم ق" عن عبدهللا بن زيد بن عاصم."صحیح"

"يا معشر األنصار! أمسكوا علیكم أموالكم ال تعمروھا فإنه من أعمر شیئا حیاته فھو له - 7971-3065

.حیاته وموته"

.1607اإلرواء "ن" عن جابر."صحیح"

"يا معشر األنصار! ما حديث أتاني عنكم؟ أال ترضون أن يذھب الناس باألموال وتذھبون -7972-3066

.برسول هللا حتى تدخلوه في بیوتكم؟ لوأخذت الناس شعبا وأخذت األنصار شعبا أخذت شعب األنصار"

.512مختصر مسلم "حم ق ن" عن أنس."صحیح"

."يا معشر التجار! إن الشیطان واإلثم يحضران البیع فشوبوا بیعكم بالصدقة"-7973-3067

، أحاديث البیوع.2798المشكاة "ت" عن قیس بن أبي غرزة."صحیح"

"حم د ن ھـ .يا معشر التجار! إن ھذا البیع يحضره اللغووالحلف فشوبوه بالصدقة""-7974-3068

قیس بن أبي غرزة. ك" عن 

، أحاديث البیوع: الطیالسي، ابن الجارود، حب.2798المشكاة "صحیح"- 1321-ص 

"يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن - 7975-3069

.لم يستطع فعلیه بالصوم فإنه له وجاء"

.794، مختصر مسلم 3080المشكاة بن مسعود." عن ا4"حم ق "صحیح"

"يا معشر الفقراء! أال أبشركم؟ إن فقراء المؤمنین يدخلون الجنة قبل أغنیائھم بنصف يوم: -7976-3070

.خمسمائة عام"

.5243المشكاة "ھـ" عن ابن عمر."صحیح"

.یم صلبه في الركوع والسجود""يا معشر المسلمین! ال صالة لمن ال يق- 7977-3071

.120صفة الصالة ص "ھـ" عن علي بن شیبان."صحیح"

7978-3072-

في أسالفھم الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بھا إال فشا فیھم الطاعون واألوجاع التي لم تكن مضت

الذين مضوا ولم ينقصوا المكیال والمیزان إال أخذوا بالسنین وشدة المؤنة وجور السلطان علیھم ولم 

يمنعوا زكاة أموالھم إال منعوا القطر من السماء ولوال البھائم لم يمطروا ولم ينقضوا عھد هللا وعھد رسوله 

في أيديھم وما لم تحكم أئمتھم بكتاب هللا إال سلط هللا علیھم عدوھم من غیرھم فأخذوا بعض ما كان

.عز وجل ويتحروا فیما أنزل هللا إال جعل هللا بأسھم بینھم"

.106الصحیحة "ھـ ك" عن ابن عمر."صحیح"



"يا معشر المھاجرين واألنصار! إن من إخوانكم قوما لیس لھم مال وال عشیرة فلیضم -7979-3073

.ن أو الثالثة"أحدكم إلیه الرجلی

.309الصحیحة "د ك" عن جابر."صحیح"

"يا معشر النساء! تصدقن وأكثرن االستغفار - 7980-3074

فإني رأيتكن أكثر أھل النار إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشیر ما رأيت من ناقصات عقل - 1322-ص 

أتین تعدل شھادة رجل فھذا نقصان العقل ودين أغلب لذي لب منكن أما نقصان العقل: فشھادة امر

.وتمكث اللیالي ما تصلي وتفطر في رمضان فھذا نقصان الدين"

مختصر "م ھـ" عن ابن عمر "حم م ت" عن أبي ھريرة "حم ق" عن أبي سعید."صحیح"

.19، المشكاة 956و 955، السنة 190، اإلرواء 524مسلم 

.اء! تصدقن ولو من حلیكن فإنكن أكثر أھل جھنم يوم القیامة""يا معشر النس-7981-3075

.190، اإلرواء 1808المشكاة "حم ت ن حب ك" عن زينب امرأة ابن مسعود."صحیح"

يا معشر قريش! اشتروا أنفسكم من هللا ال أغني عنكم من هللا شیئا يا بني عبد مناف! "-7982-3076

ال أغني عنكم من هللا شیئا يا عباس بن عبد المطلب! ال أغني عنك من هللا اشتروا أنفسكم من هللا

شیئا يا صفیة عمة رسول هللا! ال أغني عنك من هللا شیئا يا فاطمة بنت محمد! سلیني من مالي ما 

.شئت ال أغني عنك من هللا شیئا"

.102فقه السیرة"ق ن" عن أبي ھريرة "م" عن عائشة."صحیح"

"يا معشر قريش! أنقذوا أنفسكم من النار فإني ال أملك لكم من هللا ضرا وال نفعا يا معشر - 7983-3077

بني عبد مناف! أنقذوا أنفسكم من النار فإني ال أملك لكم من هللا ضرا أو نفعا يا معشر بني عبد 

فاطمة بنت محمد! أنقذي نفسك من المطلب! أنقذوا أنفسكم من النار فإني ال أملك لكم ضرا وال نفعا يا 

.النار فإني ال أملك لك ضرا وال نفعا إن لك رحما وسأبلھا بباللھا"

.1/133م "حم ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

"يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل اإليمان قلبه،- 7984-3078

ه من تتبع عورة أخیه المسلم تتبع هللا عورته ال تغتابوا المسلمین وال تتبعوا عوراتھم فإن- 1323-ص 

.ومن تتبع هللا عورته يفضحه ولو في جوف بیته"

.5044المشكاة " عن البراء.4"حم د" عن أبي برزة األسلمي. ""صحیح"

"يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل اإليمان في قلبه! ال تؤذوا المسلمین وال تعیروھم-7985-3079

وال تتبعوا عوراتھم فإنه من تتبع عورة أخیه المسلم يتتبع هللا عورته ومن تتبع هللا عورته يفضحه ولو في 

.جوف رحله"

.5044المشكاة "ت" عن ابن عمر."صحیح"

7986-3080 -

.ھذه



.1153، مختصر مسلم 4050المشكاة "ق د" عن أبي ھريرة."صحیح"

."يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك"-7987-3081

.225، السنة 102المشكاة "ت ك" عن أنس "ت" عن شھاب الجرمي "ك" عن جابر."صحیح"

."يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك"- 7988-3082

: حم، حب، اآلجري.219السنة "ھـ ك" عن النواس بن سمعان."صحیح"

."يا نساء المسلمات! ال تحقرن جارة لجارتھا ولو فرسن شاة"-7989-3083

.541مختصر مسلم "حم ق" عن أبي ھريرة."صحیح"

."يا ھذال! لو سترته بثوبك كان خیرا لك"-7990-3084

.2322اإلرواء "حم د ك" عن نعیم بن ھذال."صحیح"

"يأتي الدجال المدينة فیجد المالئكة يحرسونھا فال يدخلھا الدجال وال -3085-7991- 1324-ص 

.الطاعون إن شاء هللا تعالى"

.2457الصحیحة "حم خ ت" عن أنس."صحیح"

"يأتي الدجال وھو محرم علیه أن يدخل نقاب المدينة فینزل بعض السباخ التي بالمدينة -7992-3086

فیخرج إلیه يومئذ رجل ھو خیر الناس أو من خیر الناس فیقول له: أشھد أنك الدجال الذي حدثنا رسول 

ثه فیقول الدجال: أرأيتم إن قتلت ھذا ثم أحییته؟ ھل تشكون في األمر؟ هللا صلى هللا علیه وسلم حدي

الیوم فیريد الدجال أن 1فیقولون: ال فیقتله ثم يحییه فیقول حین يحییه: وهللا ما كنت قط أشد بصیرة مني

.يقتله فال يسلط علیه"

المصدر نفسه."حم ق" عن أبي سعید."صحیح"

ي الشیطان أحدكم فیقول: من خلق كذا من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ "يأت-7993-3087

.

.117الصحیحة "ق" عن أبي ھريرة."صحیح"

"يأتي القرآن وأھله الذين كانوا يعملون به في الدنیا تقدمه سورة البقرة وآل عمران يأتیان -7994-3088

وبینھما شرق أو كأنھما غمامتان سوداوان أو كأنھما ظلتان من طیر صواف يجادالن عن 2ا غیابتانكأنھم

.صاحبھما"

.4/2/148تخ "حم م ت" عن النواس بن سمعان."صحیح"

"يأتي المسیح من قبل المشرق وھمته المدينة حتى ينزل دبر أحد ثم تصرف المالئكة -7995-3089

.الشام وھنالك يھلك"وجھه قبل 

.2457الصحیحة .3"حم م" عن أبي ھريرة"صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصل "من" والتصويب من "الصحیحین".1

. زھیر.2095وفي بعض الروايات عن أبي أمامة "غیايتان" انظر مختصر مسلم 2

وصوابه: "يأتي على الناس ..." ولما كان قد "يأتي الناس ..."لفظ: قلت: بعد ھذا في األصل حديث ب3

، فقد حذفته من ھنا.8003ذكره المؤلف على الصواب فیما يأتي رقم 



"يؤتى بالرجل يوم القیامة من أھل الجنة فیقول له: يا ابن آدم! كیف -3090-7996- 1325-ص 

تمن فیقول: يا رب ما اسأل وال أتمنى إال أن تردني وجدت منزلك؟ فیقول: أي رب! خیر منزل فیقول: سل و

إلى الدنیا فأقتل في سبیلك عشر مرار لما يرى من فضل الشھادة ويؤتى بالرجل من أھل النار فیقول له: 

يا ابن آدم! كیف وجدت منزلك؟ فیقول: أي رب! شر منزل فیقول له: أتفتدي منه بطالع األرض ذھبا؟ 

.كذبت قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فیرد إلى النار"فیقول: أي رب! نعم فیقول: 

.2/189الترغیب "حم م ن" عن أنس."صحیح"

"يؤتى بالعبد يوم القیامة فیقال له: ألم أجعل لك سمعا وبصرا وماال وولدا وسخرت لك - 7997-3091

ك ھذا؟ فیقول: ال فیقول له: الیوم أنساك األنعام والحرث وتركتك ترأس وتربع فكنت تظن أنك مالقي يوم

.كما نسیتني"

، حم، م، ابن خزيمة.832السنة "ت" عن أبي ھريرة وأبي سعید."صحیح"

"يؤتى بالموت كأنه كبش أملح حتى يوقف على السور بین الجنة والنار فیقال: يا أھل - 7998-3092

فیشرئبون فیقال: ھل تعرفون ھذا؟ فیقولون: نعم ھذا الموت الجنة! فیشرئبون ويقال: يا أھل النار! 

فیضجع ويذبح فلوال أن هللا قضى ألھل الجنة الحیاة والبقاء لماتوا فرحا ولوال أن هللا قضى ألھل النار الحیاة 

.فیھا لماتوا ترحا"

.4/278الترغیب "ت" عن أبي سعید."حسن"

م القیامة فیوقف على الصراط فیقال: يا أھل الجنة! فیطلعون خائفین "يؤتى بالموت يو-7999-3093

وجلین أن يخرجوا من مكانھم الذي ھم فیه ثم يقال: يا أھل النار! فیطلعون مستبشرين فرحین أن 

يخرجوا من مكانھم الذي ھم فیه فیقال: ھل تعرفون ھذا؟ فیقولون: نعم ھذا الموت، 

لصراط ثم يقال للفريقین كالھما: خلود فیما تجدون ال موت فیھا فیؤمر به فیذبح على ا- 1326-ص 

.أبدا"

.576شرح الطحاوية "حم ھـ ك" عن أبي ھريرة."صحیح"

"يؤتى بأنعم أھل الدنیا من أھل النار يوم القیامة فیصبغ في جھنم صبغة ثم يقال له: يا -8000-3094

نعیم قط؟ فیقول: ال وهللا يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنیا ابن آدم ھل رأيت خیرا قط؟ ھل مر بك

من أھل الجنة فیصبغ في الجنة صبغة فیقال له: يا ابن آدم! ھل رأيت بؤسا قط؟ ھل مر بك شدة قط؟ 

.فیقول: ال وهللا يا رب! ما مر بى بؤس قط وال رأيت شدة قط"

.1167، الصحیحة 1986مسلم مختصر"حم م ن ھـ" عن أنس."صحیح"

."يؤتى بجھنم يومئذ لھا سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونھا"-8001-3095

. 4/596، ك 1975مختصر مسلم "م ت" عن ابن مسعود."صحیح"

."يأتي على الناس زمان الصابر فیھم على دينه كالقابض على الجمر"-8002

.957الصحیحة "ت" عن أنس."صحیح"

."يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال؟ من حالل أو حرام"-8003-3096

: حم، خ، تخ، حل، خط.3/14الترغیب "ن" عن أبي ھريرة."صحیح"



ى الرخاء ھلم إلى الرخاء "يأتي على الناس زمان يدعوالرجل ابن عمه وقريبه: ھلم إل-8004-3097

والمدينة خیر لھم لو كانوا يعلمون والذي نفسي بیده ال يخرج منھم أحد رغبة عنھا إال أخلف هللا فیھا من 

ھوخیر منه أال إن المدينة كالكیر يخرج الخبث ال تقوم الساعة حتى تنفي المدينة 

.شرارھا كما ينفي الكیر خبث الحديد"- 1327-ص 

.782مختصر مسلم "م" عن أبي ھريرة."صحیح"

"يأتي على الناس زمان يغزوفئام من الناس فیقال: فیكم من صاحب الرسول؟ فیقولون: -8005-3098

نعم فیفتح لھم ثم يأتي على الناس زمان فیغزوا فئام من الناس فیقال لھم: ھل فیكم من صاحب 

يأتي على الناس زمان فیغزوفئام من الناس فیقال لھم: أصحاب الرسول؟ فیقولون: نعم فیفتح لھم ثم

.ھل فیكم من صاحب من صاحب أصحاب الرسول؟ فیقولون: نعم فیفتح لھم"

"حم ق" عن أبي سعید."صحیح"

"يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء األسنان سفھاء األحالم يقولون من خیر قول البرية يمرقون - 8006-3099

ما يمرق السھم من الرمیة ال يجأوز إيمانھم حناجرھم فاقتلوھم فإن في قتلھم أجرا لمن من اإلسالم ك

.قتلھم يوم القیامة"

.914السنة "خ د ت" عن علي."صحیح"

.1"يؤجر الرجل في نفقته كلھا إال في التراب- 8007-3100

. 5182المشكاة "ت" عن خباب."صحیح"

."يؤدي المكاتب بحصته ما أدى دية حر وما بقي دية عبد"-8008-3101

.1726اإلرواء "حم ت ك" عن ابن عباس."صحیح"

"يأخذ الجبار سمواته وأرضه بیده ثم يقول أنا الجبار أنا الملك أين الجبارون؟ أين -8009-3102

.المتكبرون؟"

.2، حم، م، ابن جرير، ابن خزيمة546السنة "ھـ" عن ابن عمر."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.4566رقم "كل نفقة ..."وبلفظ 1677رقم "إن العبد لیؤجر ..."مضى بلفظ: 1

وھو أحد لفظیه."يطوي هللا السماوات ..."وسیأتي لفظ مسلم: 2

ويشربون وال يمخطون وال يتغوطون وال يبولون إنما "يأكل أھل الجنة فیھا-3103-8010- 1328-ص 

.طعامھم جشاء ورشح كرشح المسك يلھمون التسبیح والحمد كما يلھمون النفس"

.1962مختصر مسلم "حم م" عن جابر."صحیح"

كانوا في "يؤم القوم أقرؤھم لكتاب هللا فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمھم بالسنة فإن-8011-3104

السنة سواء فأقدمھم ھجرة فإن كانوا في الھجرة سواء فأقدمھم سنا وال يؤمن الرجل في أھله وال في 

.سلطانه وال يقعد في بیته على تكرمته إال بإذنه"



.494، اإلرواء 594، صحیح أبي داود 316مختصر مسلم " عن أبي مسعود.4"حم م "صحیح"

.القوم أقرؤھم للقرآن""يؤم-8012-3105

.594صحیح أبي داود "حم" عن أنس."صحیح"

."يبصر أحدكم القذى في عین أخیه وينسى الجذع في عینه"- 8013-3106

: حب، ابن صاعد، القضاعي، الديلمي.33الصحیحة "حل" عن أبي ھريرة."صحیح"

.ھم""يبعث الناس على نیات-8014-3107

.11صحیح الترغیب "حم" عن أبي ھريرة."صحیح"

."يبعث كل عبد على ما مات علیه"-8015-3108

: الطحاوي، ك.865، السنة 1948مختصر مسلم "م ھـ" عن جابر."صحیح"

."يتبع الدجال من يھود أصبھان سبعون ألف علیھم الطیالسة"-8016-3109

.5478، المشكاة 2457، الصحیحة 2056مختصر مسلم "حم م" عن أنس.""صحیح

"يتبع المیت ثالثة: أھله وعمله وماله فیرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أھله وماله ويبقى - 8017-3110

.عمله"

.2086، مختصر مسلم 5167المشكاة "حم ق ت ن" عن أنس."صحیح"- 1329-ص 

."يتجلى لنا ربنا ضاحكا يوم القیامة"-8018-3111

جابر.-: حم، ابن خزيمة، تمام، حم، م755الصحیحة "طب" عن أبي موسى."صحیح"

"يتعاقبون فیكم مالئكة باللیل ومالئكة بالنھار ويجتمعون في صالة الفجر وصالة العصر ثم - 8019-3112

یسألھم وھو أعلم بھم: كیف تركتم عبادي؟ فیقولون: تركناھم وھم يصلون يعرج الذين باتوا فیكم ف

وأتیناھم وھم يصلون".

: حم، ابن خزيمة. ابن أبي 491، السنة 626المشكاة "ق ن" عن أبي ھريرة."صحیح"

أبي سعید.- عاصم

ثر الھرج قیل: وما الھرج؟ قال: "يتقارب الزمان ويقبض العلم ويلقى الشح وتظھر الفتن ويك-8020-3113

.القتل"

.1857، مختصر مسلم 5389المشكاة "حم ق د" عن أبي ھريرة."صحیح"

"يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل لیلة إلى السماء الدنیا حین يبقى ثلث اللیل اآلخر فیقول: من -8021-3114

.غفرني فأغفر له؟"يدعوني فأستجیب له؟ من يسألني فأعطیه؟ من يست

.1188، صحیح أبي داود 450اإلرواء "ق" عن أبي ھريرة."صحیح"

"يجاء بالرجل يوم القیامة فیلقى في النار فتندلق أقتابه فیدور بھا في النار كما يدور الحمار - 8022-3115

مرنا بالمعروف وتنھانا عن المنكر؟ برحاه فیطیف به أھل النار فیقولون: يا فالن! ما أصابك؟ ألم تكن تأ

.فیقول: بلى قد كنت آمركم بالمعروف وال آتیه وأنھاكم عن المنكر وآتیه"

.291الصحیحة "حم ق" عن أسامة بن زيد."صحیح"

"يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدھم،- 8023-3116



.ويجزي عن الجلوس أن يرد أحدھم"- 1330-ص 

.4648، المشكاة 1412, 1148، الصحیحة 778اإلرواء "د" عن علي."صحیح"

."يجزئ من الوضوء مد ومن الغسل صاع"-8024

أنس. -جابر. حم، ت، أبو عوانة-: ابن خزيمة، ك2447الصحیحة "ھـ" عن عقیل."صحیح"

ابن عباس.-طس

يوم القیامة في صعید واحد ثم يطلع علیھم رب العالمین فیقول: أال يتبع "يجمع هللا الناس -8025-3117

كل إنسان ما كان يعبد؟ فیمثل لصاحب الصلیب صلیبه ولصاحب التصأوير تصأويره ولصاحب النار ناره 

فیتبعون ما كانوا يعبدون ويبقى المسلمون فیطلع علیھم رب العالمین فیقول: أال تتبعون الناس؟ فیقولون: 

نعو

رسول هللا؟ قال: وھل تضارون في رؤية القمر لیلة البدر؟ قالوا: ال قال: فإنكم ال تضارون في رؤيته تلك 

بعوني فیقوم المسلمون ويوضع الصراط الساعة ثم يتوارى ثم يطلع فیعرفھم نفسه ثم يقول: أنا ربكم فات

فیمر علیه مثل جیاد الخیل والركاب وقولھم علیه: سلم سلم ويبقى أھل النار فیطرح فیھا منھم فوج ثم 

يقال: ھل امتألت؟ فتقول: ھل من مزيد؟ ثم يطرح فیھا فوج فیقال: ھل امتألت؟ فتقول: ھل من مزيد؟ 

ا وأزوى بعضھا إلى بعض ثم قال: قط؟ قالت: قط قط فإذا حتى إذا أوعبوا فیھا وضع الرحمن قدمه فیھ

أدخل هللا أھل الجنة الجنة وأھل النار النار أتي بالموت ملببا فیوقف على السور الذي بین أھل الجنة 

وأھل النار ثم يقال: يا أھل الجنة! فیطلعون خائفین ثم يقال: يا أھل النار! فیطلعون مستبشرين يرجون 

ھل الجنة وأھل النار: ھل تعرفون ھذا؟ فیقول ھؤالء وھؤالء: قد عرفناه ھو الموت الذي الشفاعة فیقال أل

وكل بنا فیضجع فیذبح ذبحا على السور ثم يقال: يا أھل الجنة! خلود ال 

.موت ويا أھل النار! خلود ال موت"- 1331-ص 

.576شرح الطحاوية "ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

"يجمع المؤمنون يوم القیامة فیھتمون لذلك فیقولون: لو استشفعنا على ربنا فأراحنا من -8026-3118

مكاننا ھذا فیأتون آدم فیقولون: يا آدم! أنت أبو البشر خلقك هللا بیده وأسجد لك مالئكته وعلمك أسماء 

ويذكر ذنبه الذي كل شيء فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا ھذا فیقول لھم آدم: لست ھناكم

أصابه فیستحي ربه عز وجل من ذلك ويقول: ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه هللا إلى أھل األرض 

فیأتون نوحا فیقول: لست ھناكم ويذكر لھم خطیئة سؤاله ربه ما لیس له به علم فیستحي ربه من ذلك 

لكن ائتوا موسى عبدا كلمه هللا وأعطاه ولكن ائتوا إبراھیم خلیل الرحمن فیأتونه فیقول: لست ھناكم و

التوراة فیأتون موسى فیقول: لست ھناكم ويذكر لھم النفس التي قتل بغیر نفس فیستحي ربه من ذلك 

ولكن ائتوا عیسى عبد هللا ورسوله وكلمته وروحه فیأتون عیسى فیقول لھم: لست ھناكم ولكن ائتوا 

ا تأخر فأقوم فأمشي بین سماطین من المؤمنین حتى محمدا عبدا غفر هللا له ما تقدم من ذنبه وم

استأذن على ربي فیؤذن لي فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا لربي تبارك وتعالى فیدعني ما شاء أن يدعني 

ثم يقول: ارفع محمد قل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمده بتحمید يعلمنیه ثم 

د إلیه الثانیة فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا لربي تبارك وتعالى أشفع فیحد لي حدا فأدخلھم الجنة ثم أعو

فیدعني ما شاء هللا أن يدعني ثم يقول: ارفع محمد! قل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأسي 

فأحمده بتحمید يعلمنیه ثم أشفع فیحد لي حدا فأدخلھم الجنة ثم أعود الثالثة فإذا رأيت ربي تبارك 



ربي فیدعني ما شاء أن يدعني ثم يقول: ارفع محمد! قل يسمع وسل تعطه وتعالى وقعت ساجدا ل

واشفع تشفع فإذا رفعت 

رأسي فأحمده بتحمید يعلمنیه ثم أشفع فیحد لي حدا فأدخلھم الجنة ثم أعود الرابعة - 1332-ص 

في قلبه من الخیر فأقول: يا رب! ما بقي إال من حبسه القرآن فیخرج من النار من قال: ال إله إال هللا وكان

ما يزن شعیرة ثم يخرج من النار من قال: ال إله إال هللا وكان في قلبه من الخیر ما يزن برة ثم يخرج من 

.النار من قال: ال إله إال هللا وكان في قلبه من الخیر ما يزن ذرة"

انة. : ابن خزيمة، أبو عو810-804السنة "حم ق ن ھـ" عن أنس."صحیح"

"يجمع هللا الناس يوم القیامة فیقوم المؤمنون حین تزلف لھم الجنة فیأتون آدم فیقولون: يا -8027-3119

أبانا! استفتح لنا الجنة فیقول: وھل أخرجكم من الجنة إال خطیئة أبیكم آدم لست بصاحب ذلك اذھبوا 

كنت خلیال من وراء وراء اعمدوا إلى إلى ابني إبراھیم خلیل هللا فیقول إبراھیم: لست بصاحب ذلك إنما

موسى الذي كلمه هللا تكلیما فیأتون موسى فیقول: لست بصاحب ذلك اذھبوا إلى عیسى كلمة هللا 

وروحه فیقول عیسى لست بصاحب ذلك اذھبوا إلى محمد فیأتون محمدا فیقوم فیؤذن له وترسل األمانة 

أولكم كالبرق ثم كمر الريح ثم كمر الطیر وشد الرجال والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمینا وشماال فیمر 

تجري بھم أعمالھم ونبیكم قائم على الصراط يقول: يا رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد وحتى 

يجيء الرجل فال يستطیع السیر إال زحفا وفي حافتي الصراط كاللیب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت بأخذه 

."فمخدوش ناج ومكدوس في النار

.130- 1/129، م 5608المشكاة "م" عن أبي ھريرة."صحیح"

"يجيء الدجال فیطأ األرض إال مكة والمدينة فیأتي المدينة فیجد بكل نقب من أنقابھا -8028-3120

صفوفا من المالئكة فیأتي سبخة الجرف فیضرب رواقه فترجف المدينة ثالث رجفات فیخرج إلیه كل 

.منافق ومنافقة"- 1333-ص 

.2457الصحیحة "حم ق" عن أنس."صحیح"

"يجيء الرجل آخذا بید الرجل فیقول: يا رب! ھذا قتلني فیقول هللا له: لم قتلته؟ فیقول: - 8029-3121

قتلته لتكون العزة لك فیقول: فإنھا لي ويجيء الرجل آخذا بید الرجل فیقول: أي رب! إن ھذا قتلني فیقول 

.هللا: لم قتلته؟ فیقول: لتكون العزة لفالن! فیقول: إنھا لیست لفالن فیبوء بإثمه"

.3465المشكاة "ن" عن ابن مسعود."صحیح"

"يجيء القرآن يوم القیامة فیقول: يا رب حله فیلبس تاج الكرامة ثم يقول: يا رب زده -8030-3122

.ض عنه فیرضى عنه فیقول: اقرأ وارق ويزاد بكل آية حسنة"فیلبس حلة الكرامة ثم يقول: يا رب ار

.2/207الترغیب "ت ك" عن أبي ھريرة."حسن"

"يجيء المقتول بالقاتل يوم القیامة ناصیته ورأسه بیده وأوداجه تشخب دما فیقول: يا رب! -8031-2123

.سل ھذا فیم قتلني؟ حتى يدنیه من العرش"

.3465المشكاة "ت ن ھـ" عن ابن عباس."صحیح"



"يجيء المقتول يوم القیامة متعلقا بقاتله فیقول هللا: فیم قتلت ھذا؟ فیقول: في ملك - 8032-3124

.فالن"

المصدر نفسه."ن" عن جندب."صحیح"

والنبي ومعه الثالثة وأكثر من "يجيء النبي يوم القیامة ومعه الرجل والنبي ومعه الرجالن-8033-3125

ذلك فیقال له: ھل بلغت قومك؟ فیقول: نعم فیدعى قومه فیقال لھم: ھل بلغكم ھذا؟ 

فیقولون: ال فیقال له: من يشھد لك؟ فیقول: محمد وأمته فیدعى محمد وأمته فیقال - 1334-ص 

جاءنا نبینا فأخبرنا أن الرسل قد لھم: ھل بلغ ھذا قومه فیقولون: نعم فیقال: وما علمكم بذلك؟ فیقولون:

لَى النَّاسِ وَيَكُونَ بلغوا فصدقناه فذلك قوله: اءَ عَ دَ ھَ ُ طاً لِتَكُونُوا ش َ لْنَاكُمْ أُمَّةً وَس عَ لِكَ جَ {وَكَذَ

ھِیداً} َ لَیْكُمْ ش ولُ عَ ُ . "الرَّس

: خ.2448الصحیحة "حم ن ھـ" عن أبي سعید."صحیح"

جيء نوح وأمته فیقول هللا: ھل بلغت؟ فیقول: نعم أي رب! فیقول ألمته: ھل بلغكم؟ "ي-8034-3126

فیقولون: ال ما جاء لنا من نبي فیقول لنوح من يشھد لك؟ فیقول: محمد وأمته وھو قوله تعالى: 

لَى النَّاسِ} اءَ عَ دَ ھَ ُ طاً لِتَكُونُوا ش َ لْنَاكُمْ أُمَّةً وَس عَ لِكَ جَ فیدعون فیشھدون له والوسط: العدل{وَكَذَ

. بالبالغ ثم أشھد علیكم"

المصدر نفسه. "حم خ ت ن ھـ" عن أبي سعید."صحیح"

"يجيء يوم القیامة ناس من المسلمین بذنوب أمثال الجبال يغفرھا هللا لھم ويضعھا على -8035-3127

.الیھود"

م.: ح830السنة "م" عن أبي موسى."صحیح"

."يجیر على أمتي أدناھم"-8036

. 2449الصحیحة "حم ك" عن أبي ھريرة."صحیح"

."يحب هللا العامل إذا عمل أن يحسن"-8037

.1113الصحیحة "طب" عن كلیب بن شھاب."حسن"

."يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب"-8038

.1876اإلرواء ئشة "حم م ن ھـ" عن ابن عباس."حم ق د ن ھـ" عن عا"صحیح"

"يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك - 8039-3128

إياھم فإن كان عقابك إياھم بقدر ذنوبھم كان كفافا ال لك وال علیك وإن كان عقابك - 1335-ص 

ك الفضل أما تقرأ كتاب إياھم دون ذنوبھم كان فضال لك وإن كان عقابك إياھم فوق ذنوبھم اقتص لھم من

یَامَةِ}هللا:  مِ الْقِ طَ لِیَوْ ْ وَازِينَ الْقِس . اآلية؟"{وَنَضَعُ الْمَ

.5561المشكاة "حم ت" عن عائشة."صحیح"

"يحشر المتكبرون يوم القیامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاھم الذل من كل مكان - 8040-3129

يسمى بولس تعلوھم نار األنیار يسقون من عصارة أھل النار طینة يساقون إلى سجن في جھنم 



.الخبال"

.5112المشكاة "حم ت" عن ابن عمرو."حسن"

"يحشر الناس على ثالث طرائق: راغبین راھبین واثنان على بعیر وثالثة على بعیر وأربعة - 8041-3130

ر لتقیل معھم حیث قالوا وتبیت معھم حیث باتوا وتصبح على بعیر وعشرة على بعیر ويحشر بقیتھم النا

.معھم حیث أصبحوا وتمسي معھم حیث أمسوا"

.1951مختصر مسلم "ق ن" عن أبي ھريرة."صحیح"

."يحشر الناس على نیاتھم"-8042-3131

: ك. 12الترغیب "ھـ" عن جابر."صحیح"

.لناس يوم القیامة حفاة عراة غرال األمر أشد من أن ينظر بعضھم إلى بعض""يحشر ا- 8043-3132

.1950مختصر مسلم "م ن ھـ" عن عائشة."صحیح"

."يحشر الناس يوم القیامة على أرض بیضاء عفراء كقرصة النقي لیس فیھا معلم ألحد"-8044-3133

.1647تصر مسلم مخ"ق" عن سھل بن سعد."صحیح"

"يحضر الجمعة ثالثة نفر رجل حضرھا يلغو،- 8045-3134

وھو حظه منھا ورجل حضرھا يدعو فھو رجل دعا هللا عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء - 1336-ص 

منعه ورجل حضرھا بإنصات وسكون ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا فھو كفارة إلى الجمعة التي 

ا}أيام وذلك بأن هللا يقول: تلیھا وزيادة ثالثة َ ثَالِھ ْ رُ أَم ْ ش ُ عَ نَةِ فَلَه َ اءَ بِالْحَس ْ جَ ."{مَن

: ابن خزيمة.725، صحیح الترغیب 1019صحیح أبي داود "حم د" عن ابن عمرو."حسن"

ن فیقول "يختصم الشھداء والمتوفون على فرشھم إلى ربنا في الذين يتوفون من الطاعو- 8046-3135

الشھداء إخواننا قتلوا كما قتلنا ويقول المتوفون على فرشھم: إخواننا ماتوا على فرشھم كما متنا 

فیقضي هللا بینھم فیقول ربنا: انظروا إلى جراحھم فإن أشبھت جراحھم جراح المقتولین فإنھم منھم 

.فیلحقون بھم"ومعھم فینظرون إلى جراح المطعونین فإذا جراحھم قد أشبھت جراح الشھداء 

.2/203، الترغیب 37أحكام الجنائز "حم ن" عن العرباض بن سارية."حسن"

"يخرج الدجال في أمتي فیمكث أربعین فیبعث هللا تعالى عیسى ابن مريم كأنه عروة ابن -8047-3136

ثم يرسل هللا ريحا مسعود الثقفي فیطلبه فیھلكه ثم يمكث الناس سبع سنین لیس بین اثنین عدأوة

باردة من قبل الشام فال يبقى على وجه األرض أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إال قبضته حتى لوأن 

أحدكم دخل في كبد جبل لدخلت علیه حتى تقبضه فیبقى شرار الناس في خفة الطیر وأحالم السباع 

أال تستجیبون؟ فیقولون: بم تأمرنا؟ ال يعرفون معروفا وال ينكرون منكرا فیتمثل لھم الشیطان فیقول:

فیأمرھم بعبادة األوثان فیعبدونھا وھم في ذلك دار رزقھم حسن عیشھم ثم ينفخ في الصور فال يسمعه 

ورفع لیتا وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فیصعق ويصعق الناس ثم يرسل هللا 1أحد إال أصغى لیتا

م ينفخ فیهمطرا كأنه الطل فینبت منه أجساد الناس ث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللیت بالكسر: صفحة العنق. "قاموس".1



مْ أخرى فإذا ھم قیام ينظرون ثم؟ يقال: يا أيھا الناس! ھلم إلى ربكم - 1337-ص  مْ إِنَّھُ {وَقِفُوھُ

{ ؤُولُونَ ْ ف تسعمائة وتسعة وتسعون ثم يقال: أخرجوا بعث النار فیقال: من كم؟ فیقال: من كل ألمَس

. فذلك يوم يجعل الولدان شیبا وذلك يوم يكشف عن ساق"

: ك.2457، الصحیحة 2052مختصر مسلم "حم م" عن ابن عمر."صحیح"

"يخرج الدجال فیتوجه قبله رجل من المؤمنین فیلقاه المسالح مسالح الدجال فیقولون له: -8048-3137

: أعمد إلى ھذا الذي خرج فیقولون له: أوما تؤمن بربنا؟ فیقول: ما بربنا خفاء فیقولون: أين تعمد؟ فیقول

اقتلوه فیقول بعضھم لبعض: ألیس قد نھاكم ربكم أن تقتلوا أحد دونه؟ فینطلقون به إلى الدجال فإذا رآه 

أمر الدجال به المؤمن قال: يا أيھا الناس ھذا الدجال الذي ذكر رسول هللا صلى هللا علیه وسلم فی

فیقول: خذوه وشجوه فیوسع بطنه وظھره ضربا فیقول: أما تؤمن بي؟ فیقول: أنت المسیح 1فیشبح

حتى يفرق بین رجلیه ثم يمشي الدجال بین القطعتین ثم 2الكذاب فیؤمر به فینشر بالمنشار من مفرقه

إال بصیرة ثم يقول: يا أيھا يقول له: قم فیستوى قائما ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فیقول: ما ازددت فیك

الناس إنه ال يفعل بعدي بأحد من الناس فیأخذه الدجال فیذبحه فیجعل ما بین رقبته إلى ترقوته نحاسا 

فال يستطیع إلیه سبیال فیأخذ بیديه ورجلیه فیقذف به فیحسب الناس أنما قذفه في النار وإنما ألقي 

.مین"في الجنة ھذا أعظم الناس شھادة عند رب العال

.2457، الصحیحة 2050مختصر مسلم "م" عن أبي سعید."صحیح"

"يخرج الدجال ومعه نھر ونار فمن دخل نھره وجب وزره وحط أجره ومن دخل ناره وجب -8049-3138

.أجره وحط وزره ثم إنما ھي قیام الساعة"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بطنه للضرب.أي يمد على 1

أي: وسط رأسه وھو الذي يفرق فیه الشعر.2

.5396المشكاة "حم د ك" عن حذيفة."صحیح"- 1338-ص 

."يخرج هللا قوما من النار فیدخلھم الجنة"-8050-3139

: ابن خزيمة، اآلجري.841السنة "حم ق" عن جابر."صحیح"

ق من النار يوم القیامة له عینان يبصران وأذنان يسمعان ولسان ينطق يقول: إني "يخرج عن-8051-3140

.وكلت بثالثة: بكل جبار عنید وبكل من دعا مع هللا إلھا آخر وبالمصورين"

عائشة.- : حم512الصحیحة "حم ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

ان سفھاء األحالم يقرءون القرآن بألسنتھم ال يجأوز يخرج في آخر الزمان قوم أحداث األسن"-8052-3141

تراقیھم يقولون من قول خیر البرية يمرقون من الدين كما يمرق السھم من الرمیة فمن لقیھم فلیقتلھم 

.فإن في قتلھم أجرا عظیما عند هللا لمن قتلھم"

.914السنة "حم ت ھـ" عن ابن مسعود."صحیح"

رج فیكم قوم تحقرون صالتكم مع صالتھم وصیامكم مع صیامھم وعملكم مع عملھم "يخ- 8053-3142

يقرءون القرآن ال يجأوز حناجرھم يمرقون من الدين كما يمرق السھم من الرمیة ينظر الرامي في النصل 

فال يرى شیئا وينظر في القدح فال يرى شیئا وينظر في الريش فال يرى شیئا ويتمارى في الفوق ھل 



.به من الدم شيء"علق 

.935، 926-923السنة "ق ھـ" عن أبي سعید."صحیح"

"يخرج قوم في آخر الزمان يقرءون القرآن ال يجأوز تراقیھم سیماھم التحلیق إذا لقیتموھم -8054-3143

.فاقتلوھم"

: حم، د.945، 940السنة "ھـ" عن أنس."صحیح"

رج قوم من النار بشفاعة محمد صلى هللا علیه وسلم فیدخلون "يخ- 8055-3144

.الجنة ويسمون الجھنمیین"- 1339-ص 

: ابن خزيمة، اآلجري. 841السنة "حم خ د" عن عمران بن حصین."صحیح"

ى "يخرج قوم من أمتي يقرءون القرآن لیس قراءتكم إلى قراءتھم بشيء وال صالتكم إل-8056-3145

صالتھم بشيء وال صیامكم إلى صیامھم بشيء يقرءون القرآن يحسبون أنه لھم وھو علیھم ال تجأوز 

صالتھم تراقیھم يمرقون من اإلسالم كما يمرق السھم من الرمیة لويعلم الجیش الذين يصیبونھم ما 

راع على رأس قضى لھم على لسان نبیھم التكلوا عن العمل وآية ذلك أن فیھم رجال له عضد لیس فیه ذ

.عضده مثل حلمة الثدي علیه شعرات بیض"

: الطیالسي، حم، عم، ع.912السنة "م د" عن علي."صحیح"

"يخرج من المشرق أقوام محلقة رءوسھم يقرءون القرآن بألسنتھم ال يعدو تراقیھم يمرقون -8057-3146

.من الدين كما يمرق السھم من الرمیة"

.908السنة "حم ق" عن سھل بن حنیف."صحیح"

"يخرج من النار أربعة فیعرضون على هللا فیلتفت إلیه أحدھم فیقول: أي رب! إذا أخرجتني -8058-3147

.منھا ال تعدني فیھا فینجیه هللا منھا"

: ابن أبي عاصم.833، السنة 91مختصر مسلم "م" عن أنس."صحیح"

.1"يخرج من النار قوم بالشفاعة كأنھم الثعارير"-8059-3148

: حم، ابن خزيمة، اآلجري.841السنة "ق" عن جابر."صحیح"

."يخرج من النار قوم بعد ما احترقوا فیدخلون الجنة فیسمیھم أھل الجنة الجھنمیین"- 8060-3149

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بات كالھلیون، وتشقق يبدو في األنف. "قاموس".الثعارير: ن1

"خ" عن أنس."صحیح"- 1340-ص 

"يخرج من النار من قال: ال إله إال هللا وكان في قلبه من الخیر ما يزن شعیرة ثم يخرج من -8061-3150

من قال ال إله إال هللا وكان النار من قال ال إله إال هللا وكان في قلبه من الخیر ما يزن برة ثم يخرج من النار 

.في قلبه من الخیر ما يزن ذرة"

: الطیالسي، ھـ.35، إيمان ابن أبي شیبة 849السنة "حم ق ت ن" عن أنس."صحیح"



."يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من اإليمان"-8062-3151

: حم، ن.2450الصحیحة"ت" عن أبي سعید."صحیح"

"يخرج ناس من قبل المشرق يقرءون القرآن ال يجأوز تراقیھم يمرقون من الدين كما يمرق -8063-3152

.السھم من الرمیة ثم ال يعودون فیه حتى يعود السھم إلى فوقه سیماھم التحلیق"

: م، د، ن في "الخصائص".923السنة "حم خ" عن أبي سعید."صحیح"

."يخرب الكعبة ذو السويقتین من الحبشة"-8064

.2032مختصر مسلم "ق ن" عن أبي ھريرة."صحیح"

."يد هللا على الجماعة"-8065

- : ابن أبي عاصم، ك، ھق في األسماء81-80إصالح المساجد "ت" عن ابن عباس."صحیح"

.أسامة بن شريك-ابن عمر، ابن أبي عاصم

"يد هللا مألى ال يغیضھا نفقة سحاء اللیل والنھار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات - 8066-3153

.واألرض؟ فإنه لم يغض ما في يده وكان عرشه على الماء وبیده المیزان يخفض ويرفع"

: ابن أبي عاصم.780، السنة 92المشكاة "حم ق ت ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

"يد المعطي العلیا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك -3154-8067- 1341-ص

.أدناك إنھا ال تجني نفس على أخرى"

"ن" عن ثعلبة بن زھدم "حم" عن أبي رمثة "ن حب ك" عن طارق المحاربي."صحیح"

."يدخل الجنة أقوام أفئدتھم مثل أفئدة الطیر"-8068

.1959مختصر مسلم "حم م" عن أبي ھريرة."صحیح"

."يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بنى تمیم"-8069-3155

.5601المشكاة "ت ك" عن عبدهللا بن أبي الجدعاء."صحیح"

.لیلة البدر""يدخل الجنة من أمتي زمرة وھم سبعون ألفا تضيء وجوھھم إضاءة القمر -8070-3156

"ق" عن أبي ھريرة. "صحیح"

"يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغیر حساب ھم الذين ال يسترقون وال يتطیرون وال -8071-3157

.يكتوون وعلى ربھم يتوكلون"

المشكاة "خ" عن ابن عباس "حم م" عن عمران بن حصین "م" عن أبي ھريرة."صحیح"

5295.

."يدخل أھل الجنة الجنة جردا مردا كأنھم مكحلون أبناء ثالث وثالثین"-8072-3158

أبي ھريرة.-: حم5639المشكاة "حم ت" عن معاذ بن جبل."صحیح"

"يدخل أھل الجنة الجنة وأھل النار النار ثم يقول هللا عز وجل: أخرجوا من كان في قلبه - 8073-3159

خردل من إيمان فیخرجون منھا قد اسودوا فیلقون في نھر الحیاة فینبتون كما تنبت الحبة مثقال حبة من

في 



.جانب السیل ألم تر أنھا تخرج صفراء ملتوية"- 1342-ص 

: حم، ابن خزيمة، اآلجري.842السنة "ق" عن أبي سعید."صحیح"

لنار النار ثم يقوم مؤذن بینھم فیقول: يا أھل الجنة! ال "يدخل هللا أھل الجنة الجنة وأھل ا-8074-3160

.موت ويا أھل النار! ال موت كل خالد فیما ھو فیه"

"ق" عن ابن عمر."صحیح"

"يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعین لیلة فیقول: يا رب! ماذا؟ -8075-3161

هللا فیكتبان ويكتب عمله وأثره ومصیبته ورزقه وأجله ثم تطوى أشقى أم سعید؟ أذكر أم أنثى؟ فیقول 

.الصحیفة فال يزاد على ما فیھا وال ينقص"

.2322، الضعیفة 1848مختصر مسلم "حم م" عن حذيفة بن أسید."صحیح"

."يدخل فقراء المسلمین الجنة قبل أغنیائھم بنصف يوم وھو خمسمائة عام"- 8076-3162

: حم، حب.5243المشكاة "حم ت ھـ" عن أبي ھريرة.حیح""ص

"يدرس اإلسالم كما يدرس وشي الثوب حتى ال يدري ما صیام؟ وال صالة وال نسك وال -8077-3163

صدقة ويسرى على كتاب هللا في لیلة فال يبقى في األرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشیخ 

.لون: أدركنا آباءنا على ھذه الكلمة يقولون: ال إله إال هللا فنحن نقولھا"الكبیر والعجوز يقو

.87الصحیحة "ھـ ك ھب الضیاء" عن حذيفة."صحیح"

."يذھب الصالحون األول فاألول ويبقى حفالة كحفالة الشعیر أو التمر ال يبالیھم هللا تعالى بالة"-8078

.5362المشكاة داس األسلمي."حم خ" عن مر"صحیح"

"يرحم هللا أم إسماعیل لو تركت زمزم أو - 8079-3164

.قال لو لم تغرف من الماء لكانت عینا معینا"- 1343-ص 

"خ" عن أنس."صحیح"

."يرحم هللا أم إسماعیل لوال أنھا عجلت لكانت زمزم عینا معینا"- 8080-3165

أبي.- 5/121. حم 360و347و1/253حم ن ابن عباس."خ" ع"صحیح"

"يرد الناس النار ثم يصدرون عنھا بأعمالھم فأولھم كلمح البصر ثم كمر الريح ثم كحضر -8081-3166

.الفرس ثم كالراكب في رحله ثم كشد الرجل ثم كمشیه"

: ع.311حة ، الصحی5606المشكاة "حم ت ك" عن ابن مسعود."صحیح"

"يرد علي يوم القیامة رھط من أصحابي فیجلون عن الحوض فأقول: أي رب! أصحابي -8082-3167

.فیقول: إنك ال علم لك بما أحدثوا بعدك إنھم ارتدوا بعدك على أدبارھم القھقرى"

"خ" عن أبي ھريرة."صحیح"

طع الدموع ثم يبكون الدم حتى يصیر في "يرسل البكاء على أھل النار فیبكون حتى تنق-8083-3168

.وجوھھم كھیئة األخدود لو أرسلت فیه السفن لجرت"

.1679الصحیحة "ھـ" عن أنس."حسن"

8084-3169-

.منفوسة الیوم يأتي علیھا مائة سنة"

"حم م" عن جابر."صحیح"



."يستجاب ألحدكم ما لم يعجل يقول: قد دعوت فلم يستجب لي"-8085

"ق د ت ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

."يسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفروا"-8086- 1344-ص 

.1151الصحیحة "ق حم ن" عن أنس."صحیح"

.وا وبشروا وال تنفروا وتطاوعا وال تختلفا""يسروا وال تعسر-8087-3170

.1151، الصحیحة 1112مختصر مسلم "حم ق" عن أبي موسى."صحیح"

."يسلم الراكب على الماشي والماشي على القائم والقلیل على الكثیر"-8088-3171

ب، الدارمي. : حم، خد، ح1145الصحیحة "ت" عن فضالة بن عبید."صحیح"

."يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقلیل على الكثیر"-8089-3172

: خد.1145، الصحیحة 1420مختصر مسلم "حم ق د ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

."يسلم الصغیر على الكبیر والمار على القاعد والقلیل على الكثیر"-8090-3173

: حم.1149الصحیحة "خ د ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

."يشرب ناس من أمتي الخمر باسم يسمونھا إياه"-8091-3174

.1/138الصحیحة "ھـ" عن عبادة بن الصامت."صحیح"

."يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونھا بغیر اسمھا"-8092-3175

.1/138الصحیحة "ن" عن رجل."صحیح"

."يشفع الشھید في سبعین من أھل بیته"-8093

.2/192الترغیب "د" عن أبي الدرداء."صحیح"

."يشمت العاطس ثالثا فما زاد فھو مزكوم"-8094- 1345-ص 

. 4743المشكاة "ھـ" عن سلمة بن األكوع."صحیح"

ي يوم القیامة على رءوس الخالئق فینشر له تسعة وتسعون سجال "يصاح برجل من أمت- 8095-3176

كل سجل مد البصر ثم يقول هللا تبارك وتعالى: ھل تنكر من ھذا شیئا؟ فیقول: ال يا رب فیقول: أظلمك 

كتبتي الحافظون؟ فیقول: ال يا رب ثم يقول: ألك عذر ألك حسنة؟ فیھاب الرجل فیقول: ال فیقول: بلى إن 

نة وإنه ال ظلم علیك الیوم فتخرج له بطاقة فیھا: أشھد أن ال إله إال هللا وأن محمدا عبده لك عندنا حس

ورسوله فیقول: يا رب ما ھذه البطاقة مع ھذه السجالت؟ فیقول: إنك ال تظلم فتوضع السجالت في كفة 

.والبطاقة في كفة فطاشت السجالت وثقلت البطاقة"

.241-2/240الترغیب "ھـ ك" عن ابن عمرو."صحیح"

"يصبح على كل سالمى من ابن آدم صدقة تسلیمه على من لقي صدقة وأمره بالمعروف -8096-3177

صدقة ونھیه عن المنكر صدقة وإماطة األذى عن الطريق صدقة وبضعه أھله صدقة ويجزي من ذلك كله 

ون له صدقة؟ قال: أرأيت لووضعھا في غیر ركعتان من الضحى قالوا: يا رسول هللا أحدنا يقضي شھوته وتك

.حلھا ألم يكن يأثم"



: م، حم.1164، صحیح أبي داود 663صحیح الترغیب "د" عن أبي ذر."صحیح"

"يصبح على كل سالمى من أحدكم صدقة فكل تسبیحة صدقة وكل تحمیدة صدقة وكل -8097-3178

معروف صدقة ونھي عن المنكر صدقة ويجزي من ذلك ركعتان تھلیلة صدقة وكل تكبیرة صدقة وأمر بال

.تركعھما من الضحى"

: حم.1164، صحیح أبي داود 577، الصحیحة 364مختصر مسلم "م ن" عن أبي ذر."صحیح"

"يصبح على كل سالمى من أحدكم في كل يوم صدقة فله بكل صالة -3179-8098- 1346-ص 

حج صدقة وتسبیح صدقة وتكبیر صدقة وتحمید صدقة ويجزي أحدكم من ذلك ركعتا صدقة وصیام صدقة و

.الضحى"

.461، اإلرواء 577، الصحیحة 1165"د" عن أبي ذر. صحیح أبي داود "صحیح"

."يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطئوا فلكم وعلیھم"- 8099-3180

: 69، تعلیق على العقیدة الطحاوية فقرة 383ختصر البخاري م"خ" عن أبي ھريرة."صحیح"

.486، 481شرح الطحاوية حم، ع

"يضحك هللا إلى رجلین يقتل أحدھما اآلخر يدخالن الجنة يقاتل ھذا في سبیل هللا فیقتل -8100-3181

.ثم يتوب هللا على القاتل فیسلم فیقاتل في سبیل هللا فیستشھد"

: مالك، ابن 1074، الصحیحة 1098مختصر مسلم م ق ن ھـ" عن أبي ھريرة."ح"صحیح"

خزيمة، البیھقي.

"يطوي هللا السموات يوم القیامة ثم يأخذھن بیده الیمنى ثم يقول: أنا الملك أين -8101-3183

ين الجبارون؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي األرضین ثم يأخذھن بشماله ثم يقول: أنا الملك أ

المتكبرون؟"

: ابن أبي عاصم، ھق. 549، 548، السنة 1946مختصر مسلم "م د" عن ابن عمر."صحیح"

.1أبي ھريرة- حم، ق، ن، الدارمي ابن خزيمة، ابن أبي عاصم

"يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظیة - 8102-3181
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.2185رقم "يقبض هللا ..."قلت: ويأتي حديثه قريبا بلفظ 1

بجبل يؤذن للصالة ويصلي فیقول هللا عز وجل: انظروا إلى عبدي ھذا يؤذن ويقیم - 1347-ص 

.الصالة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة"

.214، اإلرواء 41، الصحیحة 1086صحیح أبي داود "حم د ن" عن عقبة بن عامر."صحیح"

"يعذب ناس من أھل التوحید فیطرحون في النار حتى يكونوا فیھا حمما ثم تدركھم الرحمة -8103-3184

فیخرجون ويطرحون على أبواب الجنة فیرش علیھم أھل الجنة الماء فینبتون كما ينبت الغثاء في حمالة 

.السیل ثم يدخلون الجنة"



.2451الصحیحة عن جابر."حم ت""صحیح"

"يعرق الناس يوم القیامة حتى يذھب عرقھم في األرض سبعین ذراعا يلجمھم حتى يبلغ - 8104-3185

.آذانھم"

.5539المشكاة "خ" عن أبي ھريرة."صحیح"

."يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟! ال دية له"-8105-3186

"ن" عن يعلى بن منیة وأخیه مسلمة.ت ن ھـ" عن عمران بن حصین."حم ق"صحیح"

."يعطى المؤمن في الجنة قوة مائة في النساء"-8106

.5636المشكاة "ت حب" عن أنس."صحیح"

"يعقد الشیطان على قافیة رأس أحدكم إذا ھونام ثالث عقد يضرب مكان كل عقدة: علیك -8107-3187

یل طويل فارقد فإن استیقظ فذكر هللا انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقده كلھا ل

.فأصبح نشیطا طیب النفس وإال أصبح خبیث النفس كسالن"

.1179، صحیح أبي داود 387مختصر مسلم "حم ق د ن ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

.الغالم وال يمس رأسه بدم""يعق عن - 3188-8108- 1348-ص 

.2452الصحیحة "ھـ" عن يزيد بن عبد المزني."صحیح"

."يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فیجعلھا في يده"- 8109-3189

: حب، طب.126، آداب الزفاف 1372مختصر مسلم "م" عن ابن عباس."صحیح"

.ته كما يبرك الجمل؟!""يعمد أحدكم فیبرك في صال-8110-3190

.789صحیح أبي داود " عن أبي ھريرة.3""صحیح"

."يعمد أحدكم فیجلد امرأته جلد العبد ولعله يضاجعھا في آخر يومه"-8111-3191

.3242المشكاة "حم ق ت ھـ" عن عبد هللا بن زمعة."صحیح"

.ول له ثم يغدو يخبر الناس؟!""يعمد الشیطان إلى أحدكم فیتھ-8112-3192

جابر.-: حم. م2253الصحیحة "ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

"يعوذ عائذ بالبیت فیبعث إلیه بعث فإذا كانوا ببیداء من األرض خسف بھم قیل: يا رسول - 8113-3193

.على نیته"هللا! فكیف بمن كان كارھا؟ قال: يخسف به معھم ولكنه يبعث يوم القیامة 

: ك.1924، الصحیحة 2030مختصر مسلم "حم م" عن أم سلمة."صحیح"

يغزوجیش الكعبة فإذا كانوا ببیداء من األرض خسف بأولھم وآخرھم ثم يبعثون على "-8114-3194

.نیاتھم"

: حل.1622الصحیحة "خ" عن عائشة."صحیح"

.لبیت جیش فیخسف بھم بالبیداء""يغزوھذا ا-8115-3195

.2432الصحیحة "ن" عن أبي ھريرة."صحیح"



"يغسل اإلناء إذا ولغ فیه الكلب سبع مرات أخراھن أو أوالھن بالتراب -3196-8116- 1349-ص 

".وإذا ولغت فیه الھرة غسل مرة

.65صحیح أبي داود "ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

."يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغالم"-8117-3197

.401-400صحیح أبي داود "د ن ھـ ك" عن أبي عبد السمح "د ھـ" عن علي."صحیح"

.يغضب علي أن ال أجد ما أعطیه! من سأل منكم وله أوقیة أو عدلھا فقد سأل إلحافا""-8118-3198

: مالك.1719، الصحیحة 1439صحیح أبي داود .1"د" عن رجل"صحیح"

."يغفر للشھید كل ذنب إال الدين"-8119

، غاية المرام 68، تخريج مشكلة الفقر 1084مختصر مسلم "حم م" عن ابن عمرو."صحیح"

.1182، اإلرواء 351

.ھل النار: يا أھل النار! خلود ال موت""يقال ألھل الجنة: يا أھل الجنة! خلود ال موت وأل-8120-3199

"خ" عن أبي ھريرة."صحیح"

"يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد فیقرأ ويصعد لكل آية درجة حتى يقرأ آخر -8121-3200

.شيء معه"

.1317صحیح أبي داود "حم ھـ" عن أبي سعید."صحیح"

لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في دار الدنیا فإن منزلتك عند آخر آية "يقال -8122-3201

.كنت تقرؤھا"

، صحیح أبي داود 2/208، الترغیب 2134المشكاة حب ك" عن ابن عمرو.3"حم "صحیح"

1317.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.6282"من سأل وله .."مضى طرفه الثاني من حديثه بلفظ وھو أبو سعید الخدري، وقد 1

"يقال للرجل من أھل النار يوم القیامة: أرأيت لو كان لك ما على األرض - 3202-8123- 1350-ص 

من شيء أكنت مفتديا به؟ فیقول: نعم؟ فیقول هللا: كذبت قد أردت منك أھون من ذلك قد أخذت علیك 

.یئا فأبیت إال أن تشرك"في ظھر آدم أن ال تشرك بي ش

.1: ابن أبي عاصم99تخريج السنة "حم ق" عن أنس."صحیح"

."يقبض العلم ويظھر الجھل والفتن ويكثر الھرج"- 8124-3203

"خ" عن أبي ھريرة."صحیح"

لملك أين ملوك "يقبض هللا األرض يوم القیامة ويطوي السموات بیمینه ثم يقول: أنا ا- 8125-3204

.األرض؟"

، تخريج السنة 5522المشكاة "ق ن ھـ" عن أبي ھريرة "خ" عن ابن عمر."صحیح"

ابن عمر.-أبي ھريرة. م، د، ابن أبي عاصم، ھق- : حم، الدارمي، ابن أبي عاصم549و548

."يقتل ابن مريم الدجال بباب لد"-8126

.2457الصحیحة ارية."ت" عن مجمع بن ج"صحیح"



. "يقتل المحرم ... الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب"-8127-3205

.1036، اإلرواء 2702المشكاة "ت ھـ" عن أبي سعید."صحیح"

."يقطع الصالة الحمار والمرأة والكلب"-8128-3206

يشھد له ما بعده.رة وعبد هللا بن مغفل."حم ھـ" عن أبي ھري"صحیح"

."يقطع الصالة المرأة الحائض والكلب األسود"- 8129-3207

.700صحیح أبي داود "د ھـ" عن ابن عباس."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.1912رقم "إن هللا يقول ألھون ..."مضى الحديث بلفظ: 1

."يقطع الصالة المرأة والحمار والكلب ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل"-3208-8130- 1351-ص 

"م" عن أبي ھريرة."صحیح"

"يقطع صالة الرجل إذا لم يكن بین يديه كمؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب األسود؛ -8131-3209

.الكلب األسود شیطان"

: م.699، صحیح أبي داود 65صفة الصالة ص ن أبي ذر.حب" ع4"حم "صحیح"

"يقول ابن آدم: مالي مالي وھل لك يا ابن آدم من مالك إال ما أكلت فأفنیت أو لبست -8132-3210

.فأبلیت أو تصدقت فأمضیت؟"

.5169المشكاة "حم م ت ن" عن عبد هللا بن الشخیر."صحیح"

ول العبد: مالي مالي وإن له من ماله ثالثا: ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى "يق-8133-3211

.فأقنى وما سوى ذلك فھو ذاھب وتاركه للناس"

.113المشكاة "حم م" عن أبي ھريرة."صحیح"

ي ال أجیز "يقول العبد يوم القیامة: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فیقول: بلى فیقول: إن- 8134-3212

یباً}على نفسي إال شاھدا مني فیقول لَیْكَ حَسِ مَ عَ وبالكرام الكاتبین شھودا {كَفَى بِنَفْسِكَ الْیَوْ

فیختم على فیه ويقال ألركانه: انطقي فتنطق بأعماله ثم يخلى بینه وبین الكالم فیقول: بعدا لكن 

. وسحقا فعنكن كنت أناضل"

"حم م ن" عن أنس."صحیح"

"يقول هللا تعالى: المجاھد في سبیلي ھوعلي ضامن إن قبضته أورثته الجنة وإن رجعته -8135-3213

.رجعته بأجر أو غنیمة"

.2/172الترغیب "ت" عن أنس."صحیح"

"يقول هللا تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه- 8136-3214

.إذا دعاني"- 1352-ص 

عن أنس "م ت" عن أبي ھريرة."حم" "صحیح"



"يقول هللا تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته -8137-3215

في نفسي وإن ذكرني في مأل ذكرته في مأل خیر منھم وإن تقرب إلي بشبر تقربت إلیه ذراعا وإن تقرب 

"حم ق ت ھـ" عن أبي ھريرة. .ھرولة"إلي ذراعا تقربت إلیه باعا وإن أتاني يمشي أتیته

.2278، و 1011، الصحیحة 1886مختصر مسلم "صحیح"

8138-3216-

تقرب إلي ذراعا تقربت إلیه باعا من أحدكم يجد ضالته بالفالة ومن تقرب إلي شبرا تقربت إلیه ذراعا ومن

.وإن أقبل إلي يمشي أقبلت إلیه أھرول"

"م" عن أبي ھريرة. "صحیح"

"يقول هللا تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفیه من أھل الدنیا ثم احتسبه - 8139-3217

.إال الجنة"

"حم خ" عن أبي ھريرة."صحیح"

.يقول هللا تعالى: من أذھبت حبیبتیه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة""-8140-3218

.151الروض النضیر "ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

"يقول هللا تعالى: من عمل حسنة فله عشر أمثالھا وأزيد ومن عمل سیئة فجزاؤھا مثلھا -8141-3219

م لقیني ال يشرك بي شیئا جعلت له مثلھا مغفرة ومن اقترب أو أغفر ومن عمل قراب األرض خطیئة ث

.إلي شبرا اقتربت إلیه ذراعا ومن اقترب إلي ذراعا اقتربت إلیه باعا ومن أتاني يمشي أتیته ھرولة"

. 2287، 581الصحیحة "حم م ھـ" عن أبي ذر."صحیح"

فیقول: لبیك وسعديك والخیر في يديك فیقول: "يقول هللا تعالى: يا آدم!-3220-8142- 1353-ص 

أخرج بعث النار قال: وما بعث النار؟ قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعین فعندھا يشیب الصغیر 

دِيدٌ} َ ابَ اللَّهِ ش ذَ كَارَى وَلَكِنَّ عَ ُ مْ بِس ا ھُ كَارَى وَمَ ُ َ س ا وَتَرَى النَّاس َ لَھ مْ لٍ حَ مْ {وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَ

وا: يا رسول هللا! وأينا ذلك الواحد؟ قال: أبشروا فإن منكم رجال ومن يأجوج ومأجوج ألف والذي نفسي قال

بیده أرجوأن تكونوا ربع أھل الجنة أرجوأن تكونوا ثلث أھل الجنة أرجوأن تكونوا نصف أھل الجنة ما أنتم 

د ثور أسود أو كالرقمة في في الناس إال كالشعرة السوداء في جلد ثور أبیض أو كشعرة بیضاء في جل

. ذراع الحمار"

، 4/432. حم 103، مختصر مسلم 4/237، خ 33-3/32حم "حم ن" عن أبي سعید."صحیح"

عمران.-وت/تفسیر435

"يقول هللا تعالى: يا ابن آدم! إذا أخذت كريمتیك فصبرت واحتسبت عند الصدمة األولى لم - 8143-3221

.دون الجنة"أرض لك ثوابا 

. 535خد "حم م" عن أبي أمامة."صحیح"

"يقول هللا تعالى: يا ابن آدم! أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل ھذا؟ حتى إذا سويتك -8144-3222

وعدلتك مشیت بین بردين ولألرض منك وئید فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت: أتصدق وأنى 

.أوان الصدقة؟!"

.1143الصحیحة "حم ھـ ك" عن بسر بن جحاش.یح""صح

."يقولون: الكرم وإنما الكرم: قلب المؤمن"- 8145-3223

"خ" عن أبي ھريرة."صحیح"



."يقوم أحدھم في رشحه إلى أنصاف أذنیه"-8146-3224

"خ ت ھـ" عن ابن عمر."صحیح"

دكم وجھه حر جھنم ولو بتمرة ولو بشق تمرة فإن أحدكم القي "يقي أح-3225-8147- 1354-ص 

هللا وقائل له ما أقول ألحدكم: ألم أجعل لك سمعا وبصرا؟ فیقول: بلى فیقول: ألم أجعل لك ماال وولدا؟ 

فیقول: بلى فیقول: أين ما قدمت لنفسك؟ فینظر قدامه وبعده وعن يمینه وعن شماله ثم ال يجد شیئا 

جھنم لیق أحدكم وجھه النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طیبة فإني ال أخاف يقي به وجھه حر 

علیكم الفاقة فإن هللا ناصركم ومعطیكم حتى تسیر الظعینة فیما بین يثرب والحیرة وأكثر ما يخاف على 

مطیتھا السرق"

.857صحیح الترغیب "ت" عن عدي بن حاتم."حسن"

علیكم أمراء من بعدي يؤخرون الصالة فھي لكم وھي علیھم فصلوا معھم ما صلوا "يكون-8148-3226

.بكم القبلة"

: ابن سعد.460صحیح أبي داود "د" عن قبیصة بن وقاص."صحیح"

."يكون في آخر الزمان الخسف والقذف والمسخ"-8149-3227

.394-2/393، الروض النضیر 1787حة الصحی"ھـ" عن سھل بن سعد."صحیح"

."يكون في آخر الزمان خلیفة يقسم المال وال يعده"-8150-3228

.2036مختصر مسلم "حم م" عن أبي سعید وجابر."صحیح"

"يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من األحاديث بما لم تسمعوا أنتم وال آباؤكم -8151-3229

.ياكم وإياھم ال يضلونكم وال يفتنونكم"فإ

.31التعلیق على العقیدة الطحاوية فقرة "حم م" عن أبي ھريرة."صحیح"

. ""*"... أال فما قطع من حي فھو میت"-8152-3230

ــــــــــــــــــــــ

.6458-زھیر-ظر "ضعیف الجامع"*" أوله: "يكون في آخر الزمان قوم يجبون ..." وھذا القسم لم يصح. ان

.41غاية المرام "ھـ" عن تمیم الداري."صحیح"- 1355-ص 

. "يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام ال يريحون رائحة الجنة"- 8153-3231

.4452، المشكاة 106غاية المرام د ن عن ابن عباس."صحیح"

. "يكون في آخر أمتي خلیفة يحثى المال حثیا وال يعده عدا"-8154-3232

.2036مختصر مسلم "حم م" عن جابر."صحیح"

."يكون في أمتي خسف ومسخ وقذف"- 8155-3233

"حم ھـ" عن ابن عمر. "صحیح"

.116و 106، المشكاة 394-2/393: الروض النضیر 1787الصحیحة 

"يكون في آخر ھذه األمة خسف ومسخ وقذف قیل: يا رسول هللا! أنھلك وفینا الصالحون؟ -8156-3234



.قال: نعم إذا ظھر الخبث"

.987. الصحیحة 2/394الروض النضیر "ت" عن عائشة."صحیح"

."يكون من بعدي اثنا عشر أمیرا كلھم من قريش"-8157-3235

.1075الصحیحة بن سمرة."ت" عن جابر "صحیح"

"يلقى إبراھیم أباه آزر يوم القیامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة فیقول له إبراھیم: ألم أقل لك -8158-3236

ال تعصني؟ فیقول أبوه: فالیوم ال أعصیك فیقول إبراھیم: يا رب! إنك وعدتني أن ال تخزيني يوم يبعثون 

هللا: إني حرمت الجنة على الكافرين فیقال: يا إبراھیم! انظر ما وأي خزي أخزى من أبي األبعد؟ فیقول

.ملتطخ فیؤخذ بقوائمه فیلقى في النار"1بین رجلیك! فینظر فإذا ھو بذيخ

".238- 205"5538المشكاة "خ" عن أبي ھريرة."صحیح"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لفرس الحصان، وذكر الضباع الكثیر الشعر. أ ھـ قاموس.ھو الذئب الجرئ، وا1

يَمَ "يلقى عیسى حجته في قوله: -3237-8159- 1356-ص  رْ ى ابْنَ مَ َ ْ قَالَ اللَّهُ يَا عِیس {وَإِذ

ْ دُونِ اللَّهِ} یْنِ مِن َ ونِي وَأُمِّيَ إِلَھ ذُ لْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِ ا يَ فلقاه هللا:أَأَنْتَ قُ انَكَ مَ بْحَ ُ ْ {س ُ لِي أَن كُون

{ٍ َ لِي بِحَقّ ا لَیْس . اآلية كلھا"أَقُولَ مَ

.2454الصحیحة "ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

"يلي رجل من أھل بیتي يواطئ اسمه اسمي لو لم يبق من الدنیا إال يوم لطول هللا ذلك -8160-3238

.الیوم حتى يلي"

ابن مسعود.-: د5452المشكاة .1ھريرة"ت" عن ابن مسعود وأبي"حسن"

."يمكث المھاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثالثا"- 8161-3239

.752مختصر مسلم "حم م ت ن" عن العالء بن الحضرمي."صحیح"

."يمن الخیل في شقرھا"-8162

خط.-عد:2/162، الترغیب 3879المشكاة "حم د ت" عن ابن عباس."صحیح"

."يمینك على ما يصدقك علیه صاحبك"-8163

.3415المشكاة "حم م د ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

"ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فال تسقموا أبدا وإن لكم أن تحیوا فال تموتوا أبدا وإن لكم أن -8164-3240

.دا"تشبوا فال تھرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فال تبأسوا أب

.5622المشكاة "صحیح" "حم م ت ھـ" عن أبي سعید وأبي ھريرة.

"ينزل هللا تعالى إلى السماء الدنیا كل لیلة حین يمضي ثلث اللیل األول فیقول: أنا الملك -8165-3241

أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجیب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطیه؟ من ذا الذي يستغفرني 

"م ت" عن أبي ھريرة. .له؟ فال يزال كذلك حتى يضيء الفجر"فأغفر

.389، مختصر مسلم 508- 492، السنة 1118، صحیح أبي داود 450اإلرواء "صحیح"



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھريرة الشطر الثاني، فإنه ھذا التخريج فیه نظر، والصواب أن يقال: عن ابن مسعود الشطر األول، وأبي 1

كذلك عند "ت". نعم ھو عند "د" عن ابن مسعود نتمامه، فلو عزاه إلیه ألصاب.

"ينزل هللا تعالى في السماء الدنیا لثلث اللیل اآلخر فیقول: من يدعوني -3242-8166- 1357-ص 

.وم"فأستجیب له أو يسألني فأعطیه ثم يبسط يديه يقول: من يقرض غیر عديم وال ظل

المصادر نفسھا."م" عن أبي ھريرة."صحیح"

"ينزل هللا في كل لیلة إلى سماء الدنیا فیقول: ھل من سائل فأعطیه؟ ھل من مستغفر - 8167-3243

.فأغفر له؟ ھل من تائب فأتوب علیه؟ حتى يطلع الفجر"

ا: الدارمي، اآلجري، ابن خزيمة. المصادر نفسھ"حم ن" عن جبیر بن مطعم."صحیح"

"ينزل ربنا تبارك وتعالى كل لیلة إلى السماء الدنیا حین يبقى ثلث اللیل اآلخر فیقول: من -8168-3244

.يدعوني فأستجیب له؟ من يسألني فأعطیه؟ من يستغفرني فأغفر له"

لمصادر نفسھا.، ا1880مختصر مسلم "حم ق د ت ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

."ينزل عیسى ابن مريم عند المنارة البیضاء شرقي دمشق"-8169

.26، 25، 23، 22تخريج فضائل الشام "صحیح" "طب" عن أوس بن أوس.

"ينزل ناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة عند نھر يقال له: دجلة يكون علیه جسر يكثر - 8170-3245

ن فإذا كان في آخر الزمان جاء بنوقنطوراء قوم عراض الوجوه صغار األعین أھلھا وتكون من أمصار المسلمی

حتى ينزلوا على شط النھر فیتفرق أھلھا ثالث فرق فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية وھلكوا وفرقة 

.يأخذون ألنفسھم وكفروا وفرقة يجعلون ذراريھم خلف ظھورھم ويقاتلونھم وھم الشھداء"

.5432المشكاة " عن أبي بكرة."حم د"حسن"

"ينشونشو يقرءون القرآن ال يجأوز تراقیھم كلما خرج قرن قطع كلما خرج قرن قطع حتى -8171-3246

يخرج في أعراضھم 

.الدجال"- 1358-ص 

.2455الصحیحة "ھـ" عن ابن عمر."حسن"

."ينضح بول الغالم ويغسل بول الجارية"-8172

.399، صحیح أبي داود 501المشكاة "ت ك" عن علي."حسن"

."يھرم ابن آدم ويبقى معه اثنتان: الحرص واألمل"- "*"8173

: حم، ع.1906الصحیحة "حم ق ن" عن أنس."صحیح"

.""يھرم ابن آدم ويشب فیه اثنتان: الحرص على المال والحرص على العمر-8174-3248

: حم، ع.1906الصحیحة "م ت ھـ" عن أنس."صحیح"

."يھلك الناس ھذا الحي من قريش قالوا: فما تأمرنا؟ قال: لو أن الناس اعتزلوھم"-8175-3249

"حم ق" عن أبي ھريرة."صحیح"



ل أھل نجد من قرن "يھل أھل المدينة من ذي الحلیفة ويھل أھل الشام من الجحفة ويھ-8176-3250

.ويھل أھل الیمن من يلملم"

، صحیح أبي داود.999اإلرواء "حم ق ت ن ھـ" عن ابن عمر."صحیح"

"يود أھل العافیة يوم القیامة حین يعطى أھل البالء الثواب لوأن جلودھم كانت قرضت في -8177-3251

.الدنیا بالمقاريض"

.4/146، الترغیب 1570المشكاة "ت" عن جابر."حسن"

."يوشك أحدكم أن يصلي الفجر أربعا"-8178-3252

.2/154م "ھـ" عن عبد هللا بن بحینة."صحیح"

"يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذھب،-8179-3253

ــــــــــــــــــــــــــ

فنقلته إلى ھنا، ألنه الالئق 8193األصل بعد الحديث كانت في8176- 8173"*" ھذه األحاديث األربعة 

زھیر. -بالترتیب

فإذا سمع به الناس ساروا إلیه فیقول من عنده: وهللا لئن تركنا الناس يأخذون منه - 1359-ص 

.لیذھبن به كله فیقتتلون علیه حتى يقتل من كل مائة تسعة وتسعون"

.8/175م "حم م" عن أبي."صحیح"

."يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذھب فمن حضره فال يأخذ منه شیئا"- 8180-3254

.2016مختصر مسلم "ق د" عن أبي ھريرة."صحیح"

."يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحھم سالح"-8181-3255

.5427المشكاة "د ك" عن ابن عمر."صحیح"

"يوشك الناس يتساءلون حتى يقول قائلھم: ھذا هللا خلق الخلق فمن خلق هللا؟ فإذا قالوا -8182-3256

دٌ}ذلك فقولوا:  واً أَحَ ُ كُفُ ْ لَه ْ يَكُن . وَلَم ْ ْ يُولَد ْ وَلَم ْ يَلِد . لَم . اللَّهُ الصَّمَدُ دٌ ثم لیتفل عن يساره {اللَّهُ أَحَ

. ثالثا ولیستعذ من الشیطان"

.118الصحیحة "د" عن أبي ھريرة.ن""حس

"يوشك أن تداعى علیكم األمم من كل أفق كما تداعى األكلة إلى قصعتھا قیل: يا رسول -8183-3257

هللا! فمن قلة يومئذ؟ قال: ال ولكنكم غثاء كغثاء السیل يجعل الوھن في قلوبكم وينزع الرعب من قلوب 

.یتكم الموت"عدوكم لحبكم الدنیا وكراھ

.956الصحیحة "حم د" عن ثوبان."صحیح"

"يوشك إن طالت بك مدة أن ترى قوما في أيديھم مثل أذناب البقر يغدون في غضب هللا - 8184-3258

.ويروحون في سخط هللا"

: حم، ك، البزار.1893الصحیحة "م" عن أبي ھريرة."صحیح"

يأتي زمان يغربل فیه الناس غربلة، "يوشك أن - 8185-3259



وشبك بین -وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عھودھم وأماناتھم واختلفوا فكانوا ھكذا- 1360-ص 

قالوا: كیف بنا يا رسول هللا؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على أمر - أصابعه

.خاصتكم وتذرون أمر عامتكم"

.205الصحیحة ك" عن ابن عمر."حم د"صحیح"

"يوشك أن يقعد الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فیقول: بیننا وبینكم -8186-3260

كتاب هللا فما وجدنا فیه من حالل استحللناه وما وجدنا فیه من حرام حرمناه أال وإن ما حرم رسول هللا 

.مثل ما حرم هللا"

.163المشكاة ك" عن المقدام."حم د"صحیح"

"يوشك أن يكون خیر مال المسلم غنما يتبع بھا شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من - 8187-3261

.الفتن"

.5386المشكاة "حم خ د ن ھـ" عن أبي سعید."صحیح"

"حم م" عن معاذ .قد ملئ جنانا""يوشك يا معاذ إن طالت بك حیاة أن ترى ما ھاھنا -8188-3262

بن جبل. 

: مالك، ابن خزيمة.1210، الصحیحة 1530مختصر مسلم "صحیح"

"يوضع الصراط بین ظھراني جھنم علیه حسك كحسك السعدان ثم يستجیز الناس فناج -8189-3263

.مسلم ومخدوش به ثم ناج ومحتبس به ومنكوس فیھا"

.117- 1/115م حب ك" عن أبي سعید."حم ھـ "صحیح"

"يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة منھا ساعة ال يوجد عبد مسلم يسأل هللا فیھا شیئا إال -8190-3264

.آتاه هللا إياه فالتمسوھا آخر ساعة بعد العصر"

.705، صحیح الترغیب 966صحیح أبي داود "د ن ك" عن جابر."صحیح"- 1361-ص 

."يوم الحج األكبر يوم النحر"-8191-3265

.1101اإلرواء "ت" عن علي."صحیح"

."يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق عیدنا أھل اإلسالم وھي أيام أكل وشرب"- 8192-3266

ك" عن عقبة بن عامر.3"حم "صحیح"

.ر ما بین الظھر والعصر""يوم القیامة على المؤمنین كقد-8193-3267

: الديلمي.2456الصحیحة "ك" عن أبي ھريرة."صحیح"

فصل في المحلى بـ"ال" من ھذا الحرف.- 1362-ص 

."الیتیمة تستأمر في نفسھا فإن صمتت فھو إذنھا وإن أبت فال جواز علیھا"-8194-3268

.1834، 1828اإلرواء"ت" عن أبي ھريرة."حسن"

."الید العلیا خیر من الید السفلى وابدأ بمن تعول"-8195



.44تخريج مشكلة الفقر "حم طب" عن ابن عمر."صحیح"

"الید العلیا خیر من الید السفلى وابدأ بمن تعول وخیر الصدقة ما كان عن ظھر غنى ومن -8196-3269

.هللا"يستغن يغنه هللا ومن يستعفف يعفه 

.834اإلرواء "حم خ" عن حكیم بن حزام."صحیح"

."الید العلیا خیر من الید السفلى والید العلیا ھي: المنفقة والید السفلى ھي: السائلة"- 8197-3270

. 560مختصر مسلم "حم ق د ن" عن أبي ھريرة."صحیح"

.به صاحبك""الیمین على ما يصدقك-8198-3271

.5/871م "ت" عن أبي ھريرة."صحیح"

."الیمین على نیة المستحلف"-8199

.1015مختصر مسلم "م ھـ" عن أبي ھريرة."صحیح"

"الیوم الموعود يوم القیامة والشاھد يوم الجمعة والمشھود-8200

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 8163قلت: وقد مضى لفظه برقم 1

.يوم عرفة ويوم الجمعة ذخره هللا لنا وصالة الوسطى صالة العصر"- 1363-ص 

: ابن جرير.1502الصحیحة "طب" عن أبي مالك األشعري."حسن"

ت الشمس "الیوم الموعود يوم القیامة والیوم المشھود يوم عرفة والشاھد يوم الجمعة وما طلع-8201

وال غربت على يوم أفضل منه فیه ساعة ال يوافقھا عبد مسلم يدعو هللا بخیر إال استجاب هللا له وال 

.يستعیذ من شر إال أعاذه هللا منه"

.1502، الصحیحة 1362المشكاة "ت ھق" عن أبي ھريرة."حسن"

."الیھود مغضوب علیھم والنصارى ضالل"- 8202-3272

. 811شرح الطحاوية "ت" عن عدي بن حاتم.ح""صحی


